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Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu 

ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub 

innym miejscowym zagrożeniem poprzez: 

 zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia, 

 zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, 

 prowadzenie działań ratowniczych. 

 

Właściciel budynku, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany: 

 przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno - budowlanych, in-

stalacyjnych  i technologicznych, 

 wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia 

przeciwpożarowe i gaśnice, 

 zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w 

sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie, 

 zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, 

bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, 

 przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji 

ratowniczej, 

 zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi, 

 ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia. 

 

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu 

budowlanego lub terenu, przejmuje (w całości lub w części)  ich zarządca lub 

użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd 

lub użytkowanie. W przypadku, gdy umowa taka nie została zawarta, 

odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

spoczywa na faktycznie władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem. 
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1. Warunki ochrony przeciwpożarowej wynikające z przeznaczenia 

obiektu i sposobu jego użytkowania 

 

1.1. Charakterystyka ogólna obiektu 

Polskie Centrum Handlowe „Jagiellończycy” zlokalizowane zostało w Częstochowie 

przy ul. Brzozowej 2/8 i administrowane jest przez Stowarzyszenie Handlowców 

„Jagiellończycy”. Budynek Polskiego Centrum Handlowego „Jagiellończycy” składa się z 

pawilonów handlowo – usługowych podzielonych na cztery segmenty wraz z układem 

komunikacyjnym.  

 

 

 

1.2. Dane podstawowe 

Pawilony handlowo – usługowe zajmują zachodnią część terenu lokalizacji obiektu a 

cześć wschodnia przeznaczona została na parking. Podstawowe wymiary obiektu są 

następujące:  
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 długość – 198,92 m;  

 szerokość – 27,60 m;  

 wysokość – 7,3 i 11,8 m. 

 powierzchnia całkowita terenu lokalizacji obiektu wynosi 13 799,00 m2, 

 powierzchnia pawilonów z pasażami o powierzchni zabudowy 4 546,62 m2,  

 powierzchnia użytkowa 7 899,14 m2,  

 kubatura – 35 863,6 m3 

 Powierzchnie poszczególnych segmentów i pasaży obiektu wynoszą odpowiednio: 

Segment A:  

Pasaż I:  

 powierzchnia zabudowy – 168,00 m2;  

 powierzchnia całkowita – 193,00 m2;  

 powierzchnia użytkowa – 191,68 m2 (w tym parter – 167,00 m2; piętro – 24,68 m2);  

 kubatura – 1226,00 m3; 

Segment B:  

 powierzchnia zabudowy – 550,90 m2;  

 powierzchnia całkowita – 563,31 m2;  

 powierzchnia użytkowa – 1002,46 m2 (w tym parter – 572,83 m2; piętro –                 

429,63 m2);  

 kubatura – 4112,16 m3; 

Pasaż II:  

 powierzchnia  zabudowy – 168,00 m2;  

 powierzchnia całkowita – 193,00 m2,  

 powierzchnia użytkowa – 191,68 m2 (w tym parter – 167,00 m2; piętro – 24,68 m2);  

 kubatura – 1226,40 m3; 

Segment C I:  

 powierzchnia zabudowy – 1151,19 m2;  

 powierzchnia całkowita – 1743,26 m2;  

 powierzchnia użytkowa – 1742,89 m2 ( w tym parter – 1079,86 m2; piętro –                

663,03 m2); 
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 kubatura – 8403,73 m3; 

Pasaż III:  

 powierzchnia zabudowy – 168,00 m2;  

 powierzchnia całkowita – 193,00 m2;  

 powierzchnia użytkowa – 191,68 m2 ( w tym parter – 167,00 m2; piętro – 24,68 m2); 

 kubatura – 1226,40 m3; 

Segment C II:  

 powierzchnia zabudowy – 1057,00 m2;  

 powierzchnia całkowita – 1740,51 m2;  

 powierzchnia użytkowa – 1748,52 m2 ( w tym parter – 1049,96 m2; piętro – 698,56 

m2);  

 kubatura – 7679,60 m3; 

Segment D:  

 powierzchnia zabudowy – 527,07 m2;  

 powierzchnia całkowita – 1617,90 m2;  

 powierzchnia użytkowa – 1560,89 m2 (w tym parter – 464,75 m2; pierwsze piętro – 

542,23 m2, drugie piętro – 553,91 m2);  

 kubatura – 6428,08 m2.  

 

1.3. Klasyfikacja pożarowa obiektu 

Obiekt podzielony został na dwie strefy pożarowe: 

 Strefa I – obejmująca trzy pawilony (segmenty A, B, C1, C2) – stanowiące 

jednoprzestrzenną halę z antresolą – budynek jednokondygnacyjny, nie 

podpiwniczony, zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL I,  (dopuszczalna 

powierzchnia strefy pożarowej wynosi 8 000 m2 i nie została przekroczona)  

 Strefa II – obejmująca pawilon północy (segment D) – zakwalifikowana do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL III, (dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi                      

8 000 m2 i nie została przekroczona)  

Strefy pożarowe zostały połączone ze sobą komunikacyjnie poprzez łącznik (zabudowany 

korytarz), przebiegający pomiędzy segmentem C2 (I strefy pożarowej), a segmentem D 
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(drugiej strefy pożarowej). Oddzielenie przeciwpożarowe pomiędzy strefą I (kategoria             

ZL I), a strefą II (kategoria ZL III) stanowi ściana oddzielenia przeciwpożarowego w klasie 

odporności ogniowej REI 60 oraz otwory drzwiowe i okienne o odporności ogniowej EI 30. 

 

1.4. Warunki budowlane  

Na podstawie przepisu § 212 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie tj. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), strefa pożarowa obejmująca 

segmenty A, B, C1, C2 (strefa I) wykonana została w „D” klasie odporności pożarowej, 

natomiast strefa obejmująca segment „D” (strefa II) w „C” klasie odporności pożarowej. 

 

Klasa odporności pożarowej „D” nakłada na konstrukcję obiektu następujące 

kryteria w zakresie minimalnej odporności ogniowej elementów budynku: 

 główna konstrukcja nośna (ściany, słupy, podciągi, ramy) R 30, 

 konstrukcja dachu - nie stawia się wymagań, 

 stropy REI 30, 

 ściany zewnętrzne El 30 
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 przekrycie dachu - nie stawia się wymagań. 

Klasa odporności pożarowej „C” nakłada na konstrukcję obiektu następujące kryteria 

w zakresie minimalnej odporności ogniowej elementów budynku: 

 główna konstrukcja nośna (ściany, słupy, podciągi, ramy) R 60, 

 konstrukcja dachu – R15, 

 stropy REI 60, 

 ściany zewnętrzne EI 30 

 ściany wewnętrzne EI 15 

 przekrycie dachu – EI 15. 

R - nośność ogniowa (w minutach), określoną zgodnie z Polską Norma dotyczącą zasad 

ustalania klas odporności ogniowej elementów budynków. 

E - szczelność ogniowa (w minutach), określona j. w. 

I - izolacyjność (w minutach), określona j. w. 

 

Zgodnie z § 216 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie tj. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) elementy budynku powinny być 

nierozprzestrzeniające ognia, przy czym dopuszcza się zastosowanie słabo 

rozprzestrzeniających ogień: elementów budynku o jednej kondygnacji naziemnej ZL IV, PM 

o maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej do 500 MJ/ m2.  

Natomiast § 219 ust. 1 ww. rozporządzenia określa, iż przekrycie budynku mające 

powierzchnię większą niż 1000m2 powinno być nierozprzestrzeniające ognia, a jego część 

nośna wykonana z materiałów niepalnych. W przypadku, gdy wewnątrz lub na części 

nośnej jest umieszczona palna izolacja cieplna, klasa odporności ogniowej tej części 

powinna być nie niższa niż E 15.    

Segmenty A, B i C posadowione zostały na monolitycznych, żelbetowych ścianach 

fundamentowych. Ściany osłonowe nadziemia segmentów A, B i C wykonano w technologii 

lekkiej obudowy, z płyty warstwowej z rdzeniem z bezfreonowej, samo gasnącej, sztywnej 

pianki poliuretanowej, w okładzinach z blachy stalowej. Ściany wewnętrzne zostały 

wykonane z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie stalowym o grubości 7 i 12cm. Stropy w 
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segmentach A, B i C wykonano jako żelbetowe, płytowe, krzyżowo zbrojone o grubości 

15cm, z oparciem płyty stropów na ryglach stalowych szkieletu. Schody wykonano jako 

żelbetowe, płytowe, dwubiegowe, oparte na konstrukcji stalowej. Konstrukcję nośna 

segmentów A, B i C stanowi szkielet stalowy o przegubowych słupach i wolnopodpartych 

ryglach. Stateczność przestrzenną konstrukcji zapewnia układ łączników połaciowych i 

pionowych (podłużnych i poprzecznych) oraz tarcza żelbetowa stropu. Słupy konstrukcji 

stalowej zostały wykonane z profili gorącowalcowanych, podobnie jak rygle stropowe i 

rygle dachowe, zabezpieczone warstwą ogniochronną Flame Control w sposób 

zapewniający odporność ogniową R30. Dach budynku – stropodach wykonany z blachy 

fałdowej, powlekanej z izolacją termiczna z wełny mineralnej Rockwool. 

Ściany fundamentowe w segmencie D o grubości 25 i 38 cm wymurowane zostały z 

bloczków betonowych na zaprawie cementowej.  Ściany segmentu D (nośne i 

usztywniające), zewnętrzne wymurowane zostały z pustaków max, na zaprawie 

cementowo – wapiennej, z warstwą ocieplenia z płyt styropianowych o grubości 10cm. 

Ściany wewnętrzne (klatki schodowej) o grubości 38cm wymurowane zostały z cegły 

ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej. Stropy w segmencie D wykonano 

krzyżowo zbrojony strop płytowy z płytą o grubości 15cm, oparta na układzie podciągów 

żelbetowych oraz ścian. Schody wykonano jako – żelbetowe, płytowe, trzybiegowe, oparte 

na ścianach i podciągach. 

Do wykończenia wnętrz pomieszczeń budynku zastosowano suche tynki, tynki 

cementowo – wapienne oraz płytki ceramiczne. Posadzki zostały wykonane z płytek 

lastrykowych i gresowych oraz kostki betonowej (pasaże). 

 

1.5. Warunki ewakuacji 

Komunikację pionową zapewniają otwarte klatki schodowe o szerokości biegu 1,2 m 

i spocznika 1,5 m (po jednej w segmencie A, C1, C2) oraz schody zewnętrzne, wachlarzowe 

o szerokości 1,5 m. Ponadto w segmencie D znajduje się wewnętrzna klatka schodowa 

ewakuacyjna o szerokości biegu 1,15 m – 1,3 m.  

Komunikacja pozioma prowadzona jest korytarzami o szerokości 2 m na antresoli 

budynku oraz o szerokości 3 m na parterze budynku. Pomiędzy segmentami znajdują się 

łączniki stanowiące drogę komunikacji poprzecznej w budynku o szerokości 6 m. Drzwi 
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wyjść ewakuacyjnych z budynku otwierają się na zewnątrz. W budynku znajduje się 18 

wyjść ewakuacyjnych – 6 drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z antresoli kondygnacji 

piętra segmentów A, C1 i C2. 9 wyjść stanowiących drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 1,8 

m z kondygnacji parteru segmentów A, B, C1 i C2 oraz 3 wyjścia z segmentu D. Segment C2 

został połączony komunikacyjnie z segmentem D przejściem (łącznikiem) o szerokości 2,3 

m i długości 8 m, przebiegającym na wysokości drugiej kondygnacji budynku.  

Dopuszczalna długości przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu budynku A, B, C1 i 

C2 nie przekracza 40 m, a długość dojścia ewakuacyjnego mierzona od wyjścia z 

pomieszczenia najdalej położonego na trzeciej kondygnacji budynku segmentu D do wyjścia 

na zewnątrz budynku, przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 30 m.  

Do celów ewakuacyjnych w budynku zapewnione zostały warunki techniczne, 

odpowiednie dla istniejącego budynku użytkowanego, obejmujące w szczególności:  

 odpowiednią ilość i szerokość wyjść ewakuacyjnych dla przewidywanej 

maksymalnej liczby osób przebywających w budynku,  

 zachowanie długości, szerokości i wysokości przejść ewakuacyjnych - nie została 

przekroczona dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniach, 

określona przepisami techniczno – budowlanymi; 

 wyposażenie pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku w oświetlenie 

ewakuacyjne zapewniające wymagane natężenie oświetlenia na drogach 

ewakuacyjnych; 

 zapewnienie materiałów trudno zapalnych na drogach ewakuacyjnych, zgodnie z 

istniejącym wymogiem, zabraniającym stosowania na drogach ewakuacyjnych 

materiałów łatwo zapalnych; 

 zapewnienie w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych okładzin sufitów lub 

sufitów podwieszonych wykonanych z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 

niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia; 

 zapewnienie właściwego oznakowania dróg ewakuacyjnych w sposób gwarantujący 

dostarczenie informacji niezbędnych do ewakuacji. 

Zgodnie z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych z każdego miejsca 

przeznaczonego na pobyt ludzi w budynku powinny być zapewnione odpowiednie warunki 
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ewakuacji, określone w przepisach działu 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), zapewniające możliwość 

szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane 

do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji 

i wymiarów, a także być zastosowane techniczne środki zabezpieczenia 

przeciwpożarowego, polegające na: zapewnieniu dostatecznej ilości i szerokości wyjść 

ewakuacyjnych;  zachowaniu dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść oraz 

dojść ewakuacyjnych;  zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg 

ewakuacyjnych oraz pomieszczeń; zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa i 

ewakuacyjnego). 

Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest: 

 składowanie materiałów palnych; 

 umieszczanie przedmiotów w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość 

poniżej wymaganych wartości; 

 zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe 

użycie; 

 uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyjść ewakuacyjnych. 

W budynku zabronione jest stosowanie elementów wykończenia wnętrz i wyposażenia 

stałego pomieszczeń następujących materiałów: 

 łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub 

intensywnie dymiące (do wykończenia wnętrz); 

 materiałów i wyrobów łatwo zapalnych (na drogach ewakuacyjnych); 

 okładzin sufitów i sufitów podwieszanych wykonanych z materiałów innych niż 

niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 

Stosowane do wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń materiały powinny 

posiadać wymagane właściwości, potwierdzone w odpowiednich dokumentach właściwych 

jednostek badawczych (świadectwa palności, certyfikaty zgodności, Aprobaty Techniczne, 

świadectwa dopuszczenia). 
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Zmiana aranżacji i wystroju wnętrz pomieszczeń, związana ze zmianą sposobu 

użytkowania pomieszczenia wymaga sporządzenia stosownego projektu, uzgodnionego z 

rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

 

1.6. Instalacja elektryczna 

Okresowa kontrola stanu technicznej sprawności instalacji elektrycznej, obejmująca 

między innymi pomiary rezystancji izolacji przewodów, pomiary napięć i obciążeń, 

sprawdzenie skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, pomiar rezystancji 

uziemień roboczych i ochronnych oraz sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony, 

powinna być dokonywana nie rzadziej niż co pięć lat, a w przypadku instalacji elektrycznej 

narażonej na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników 

występujących podczas użytkowania obiektu, przynajmniej raz w roku. Kontrole stanu 

technicznego instalacji elektrycznych powinny przeprowadzać osoby posiadające 

kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń instalacji 

oraz sieci energetycznych.   

 

1.7. Instalacja piorunochronna 

Obiekt chroniony jest przed skutkami wyładowań atmosferycznych przy pomocy 

instalacji piorunochronnej. Okresowa kontrola stanu technicznej sprawności instalacji 

piorunochronnej  powinna być dokonywana nie rzadziej niż raz na pięć lat lub w przypadku 

przebudowy albo zmiany funkcji obiektu. Badania okresowe przy ochronie podstawowej 

budynków obejmują oględziny części nadziemnej, sprawdzenie ciągłości połączeń części 

nadziemnej, pomiar rezystancji uziemienia oraz sprawdzenie stanu uziomów. Obiekt 

powinien posiadać metrykę urządzenia piorunochronnego oraz protokoły badania 

urządzenia piorunochronnego. 

 

1.8. Instalacja wentylacyjna 

W budynku wykonana została wentylacja grawitacyjna oraz wentylacja 

mechaniczna. Wentylacja nie stwarza niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się pożaru, 

ponieważ przewody wykonane są z materiałów niepalnych i z niepalną izolacją. Okresowa 

kontrola stanu technicznej sprawności instalacji kominowej wentylacyjnej powinna być 
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dokonywana nie rzadziej niż raz na rok lub w przypadku przebudowy albo zmiany funkcji 

obiektu. 

 

1.9. Zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych 

Na podstawie § 5 ust. 1, pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 

oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030), dla budynku Polskiego Centrum 

Handlowego „Jagiellończycy” zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru 

przyjęto na poziomie 20 dm3/s. Zaopatrzenie w wodę jest realizowane poprzez sieć 

obwodową przeciwpożarową miejską z hydrantami DN 80 usytuowanymi na terenie 

parkingu po wschodniej stronie budynku, zgodnie z planami graficznymi niniejszej 

Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.  

 

1.10. Drogi pożarowe 

Na podstawie § 12 ust. 1, pkt. 1, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 

oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030), do obiektu jest wymagane doprowadzenie 

drogi pożarowej. Drogę pożarową do obiektu stanowi ul. Brzozowa, z którą zapewnione 

zostało połączenie wyjść z tego budynku, utwardzonym dojściem o szerokości minimalnej 

1,5 m i długości nie większej niż 30 m, w sposób zapewniający dotarcie bezpośrednio lub 

drogami ewakuacyjnymi do każdej strefy pożarowej. 

 

1.11.  Warunki ochrony przeciwpożarowej decydujące o bezpieczeństwie pożarowym 

budynku w czasie jego użytkowania. 

Zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa pożarowego w trakcie 

użytkowania budynku Polskiego Centrum Handlowego „Jagiellończycy” i jego pomieszczeń, 

wynikających ze specyfiki obiektu użyteczności publicznej, zaliczonego do kategorii 

zagrożenia ludzi ZLI i ZL III, wymaga przestrzegania obowiązujących przepisów 

przeciwpożarowych i przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz postanowień 

instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, opracowanej dla budynku, obejmujących w 

szczególności: 



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 
 

 - 17 - 

 przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych i instalacyjnych w 

trakcie użytkowania budynku Polskiego Centrum Handlowego „Jagiellończycy” i jego 

pomieszczeń, polegające w szczególności na realizacji i uwzględnianiu niżej 

przedstawionych zasad: 

o respektowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej, związanych ze 

sposobem użytkowania pomieszczeń budynku oraz instalacji i urządzeń 

technicznych stanowiących jego wyposażenie, eliminujących możliwość 

powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, 

o użytkowaniu oraz utrzymywaniu urządzeń i instalacji technicznych w stanie 

zgodnym z warunkami technicznymi, określonymi dokumentacją techniczno - 

ruchową albo instrukcją obsługi urządzeń oraz obowiązującymi przepisami z 

zakresu ochrony przeciwpożarowej i normami technicznymi, 

o prowadzeniu w sposób określony obowiązującymi przepisami i normami 

oraz dokumentacją techniczno - ruchową i instrukcjami obsługi prac 

przeglądowych, konserwacyjnych, naprawczych i remontowych instalacji i 

urządzeń technicznych, funkcjonujących w budynku lub związanych z 

budynkiem, 

o niedopuszczaniu do eksploatacji instalacji i urządzeń, których stan techniczny 

może przyczynić się do powstania pożaru lub rozprzestrzeniania się ognia, 

albo ich użytkowania urządzeń technicznych w sposób niezgodny z 

przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez producenta, 

o przestrzeganiu zasady, że budynek powinien być użytkowany zgodnie z 

przeznaczeniem, utrzymywany w należytym stanie technicznym i poddawany 

okresowej kontroli stanu sprawności elementów i instalacji z nim 

związanych, na zasadach określonych przepisami prawa budowlanego, 

o użytkowaniu instalacji i urządzeń technicznych związanych z budynkiem 

wyłącznie wtedy, gdy zostały spełnione wszystkie wymagania związane z 

bezpieczeństwem ich eksploatacji oraz zapewniona ich została ich skuteczna 

ochrona przeciwpożarowa, 



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 
 

 - 18 - 

o prowadzeniu dokumentacji wykonanych badań i kontroli stanu technicznego 

budynku i instalacji oraz dokumentowaniu zakresu wprowadzonych zmian 

techniczno - budowlanych w okresie jego użytkowania, 

o respektowaniu zasady, że podjęcie w budynku lub jego części, działalności 

zmieniającej między innymi warunki bezpieczeństwa pożarowego, wymaga 

pozwolenia właściwego organu budowlanego, 

o realizacji poleceń i nakazów wydanych w zakresie eliminowania 

nieprawidłowości i naruszeń obowiązujących przepisów z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej, przez upoważnione do tego organy kontrolne, 

 respektowanie i przestrzeganie warunków zapobiegania możliwości powstania 

pożaru i jego rozprzestrzeniania się oraz utrudnieniom w prowadzeniu działania 

ratowniczego lub ewakuacji w obiekcie i na terenie do niego przyległym, ustalonych 

w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy przeciwpożarowe w instrukcji 

bezpieczeństwa pożarowego opracowanej dla obiektu, 

 wyposażenie budynku Polskiego Centrum Handlowego „Jagiellończycy” w 

wymagane obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej 

urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice z ilością środka gaśniczego, odpowiednio 

do wielkości powierzchni strefy pożarowej, dostosowanego do gaszenia grup 

pożarów, mogących w niej wystąpić, 

 utrzymywanie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w pełnej sprawności 

technicznej i funkcjonalnej poprzez zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego 

oraz ich sprawności i gotowości do natychmiastowego użycia oraz powierzenie 

przeglądów, konserwacji i napraw osobom profesjonalnie przygotowanym i 

legitymującym się odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania tego typu 

czynności, 

 wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ 

prądu do wszystkich obwodów elektrycznych, z wyjątkiem obwodów zasilających 

instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, 

 zapewnienie osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa i możliwości 

ewakuacji poprzez ustalenie systemu norm prawnych i porządkowych oraz 
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zapewnienie technicznych środków zabezpieczenia przed zagrożeniem pożarowym i 

innym miejscowym zagrożeniem, obejmujących w szczególności: 

o zapewnienie możliwości ewakuacji jako przygotowania organizacyjnego i 

technicznego na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego 

zagrożenia przy uwzględnieniu liczby i stanu sprawności osób 

przebywających w budynku oraz technicznych warunków ewakuacji, 

o zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji, obejmujących dostateczną 

ilość i szerokość wyjść ewakuacyjnych z budynku i jego pomieszczeń, 

zachowanie dopuszczalnej długości, szerokości i wysokości przejść i dojść 

ewakuacyjnych oraz zapewnienie bezpiecznej pożarowo obudowy dróg 

ewakuacyjnych i zabezpieczeniu pionowych dróg ewakuacyjnych przed 

zadymieniem, 

o zapewnienie skutecznego oświetlenia ewakuacyjnego na występujących w 

obiekcie poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych, 

o wprowadzenie odpowiednich rygorów związanych z zachowaniem się 

użytkowników budynku w zakresie utrzymania bezpiecznych warunków na 

drogach ewakuacyjnych i zapewnienia możliwości natychmiastowego użycia 

urządzeń przeciwpożarowych warunkach gaśnic w warunkach zagrożenia. 

 zapewnienie odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie 

wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń budynku poprzez 

zastosowanie materiałów charakteryzujących się wymaganym stopniem palności, 

 zaznajomienie  pracowników Polskiego Centrum Handlowego „Jagiellończycy” z 

przepisami przeciwpożarowymi i instrukcją bezpieczeństwa pożarowego poprzez 

przekazanie im w zorganizowanej formie podstawowej wiedzy w zakresie 

obowiązujących zasad, warunków i wymagań dotyczących bezpieczeństwa 

pożarowego w budynku Polskiego Centrum Handlowego „Jagiellończycy”, 

 umieszczenie w odpowiednich miejscach w budynku instrukcji postępowania na 

wypadek pożaru wraz z wykazem numerów telefonów alarmowych służb 

ratowniczych i technicznych oraz oznakowanie obiektu i jego pomieszczeń znakami 
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bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zgodnymi z Polskimi 

Normami, dotyczącymi w szczególności: 

o dróg ewakuacyjnych i pomieszczeń w sposób zapewniający dostarczenie 

informacji niezbędnych do ewakuacji, 

o miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, 

o miejsc lokalizacji elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi; 

o miejsca usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 

o miejsca usytuowania głównego zaworu gazu, 

o pomieszczeń, w których występują materiały niebezpieczne pożarowo, 

o miejsc lokalizacji kluczy do wyjść ewakuacyjnych, 

o pomieszczeń z aparatem telefonicznym do celów alarmowania. 

 ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego 

zagrożenia obejmujących w szczególności: 

o określenie sposobu zachowania się osób odpowiedzialnych za organizację 

działań ratowniczych i ewakuacji w przypadku powstania pożaru lub innego 

zagrożenia, 

o określenie czynności niezbędnych do wykonania przez pracowników obiektu 

od chwili powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, do jego 

likwidacji, 

o sposoby alarmowania i powiadamiania o zagrożeniu osób przebywających w 

obiekcie oraz Państwowej Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych lub 

technicznych, niezbędnych do likwidacji zagrożenia, 

o przewidywany sposób korzystania z urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w 

warunkach prowadzenia działań ratowniczych lub ewakuacji, 

o przewidywany sposób prowadzenia ewakuacji osób przebywających w 

budynku,  

o sposób podejmowania działań, nie wymagających specjalistycznych 

umiejętności i sprzętu, zmierzających do ograniczenia skutków zagrożenia 

lub jego likwidacji, 



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 
 

 - 21 - 

o sposób wprowadzenia do akcji ratowniczej jednostek ochrony 

przeciwpożarowej, 

o sposób zabezpieczenia miejsca zdarzenia po zakończeniu działań 

ratowniczych, 

 opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i jej aktualizacja co najmniej raz 

na  dwa lata oraz po takich zmianach sposobu użytkowania budynku lub jego 

pomieszczeń, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej lub 

warunków ewakuacji, 

 przeprowadzenie co najmniej raz na dwa lata praktycznego sprawdzenia organizacji 

oraz warunków ewakuacji, w sposób określony niniejsza instrukcją, 

 przygotowanie do prowadzenia akcji ratowniczej i stworzenie odpowiednich 

warunków do jej podjęcia w przypadku pożaru lub innego zagrożenia poprzez: 

o zapewnienie drogi pożarowej umożliwiającej dojazd do budynku pojazdom 

jednostek ochrony przeciwpożarowej w przypadku powstania pożaru lub 

wystąpienia innego miejscowego zagrożenia, 

o zapewnienie źródeł przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do 

zewnętrznego gaszenia pożaru na potrzeby związane z prowadzeniem akcji 

ratowniczej. 

o określenie stosownych procedur postępowania na wypadek powstania 

pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz właściwe przygotowanie 

personelu obiektu na wypadek prowadzenia działania ratowniczego lub 

ewakuacji. 
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2. Urządzenia i instalacje przeciwpożarowe 

 

2.1. Warunki wyposażania i stosowania w budynku urządzeń przeciwpożarowych               

i gaśnic. 

Pod pojęciem urządzenia przeciwpożarowe rozumie się urządzenia (stałe lub 

półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, 

wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i 

półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia 

wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji 

pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno – alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów 

pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia 

ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy 

w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia 

oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego 

skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia 

przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe 

wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych. 

Urządzenia przeciwpożarowe w budynku powinny być wykonane zgodnie z 

projektem uzgodnionym pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania 

jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających 

prawidłowość ich działania. 

Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom 

technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w 

Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji 

techniczno – ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. 

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, urządzeń przeciwpożarowych i 

gaśnic, powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną 

przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 
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2.2. System sygnalizacji pożarowej 

Na podstawie § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), budynek Polskiego 

Centrum Handlowego „Jagiellończycy” wyposażony został system sygnalizacji pożarowej, 

obejmujący urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, służące do samoczynnego wykrywania i 

przekazywania informacji o pożarze, a także urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i 

urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych. 

Instalacja sygnalizacji pożaru - instalacja przeznaczona do automatycznego 

wykrywania i przekazywania informacji o pożarze oparta została na urządzeniach 

sygnalizacyjnych firmy ZETTLER. System adresowalny realizowany jest przy pomocy 

mikroprocesorowej centrali sygnalizacji pożaru „ZETFAS”, zlokalizowanej w pomieszczeniu 

ochrony obiektu z całodobowym nadzorem na piętrze segmentu A. Instalacja sygnalizacji 

alarmowej wykonana w obiekcie obejmuje wszystkie pomieszczenia i kondygnacje 

budynku ochroną całkowitą. W kwietniu 2005r. dokonano przebudowę i rozbudowę 

instalacji systemu sygnalizacji pożarowej na podstawie projektu systemu sygnalizacji 

pożaru uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej o powstałym pożarze odbywa się 

automatycznie urządzeniami teletransmisyjnymi dwutorowo – drogą radiową i liniami 

telefonicznymi komutowanymi poprzez punkt zewnętrznego monitoringu pożarowego oraz 

bezpośrednio telefonicznie (zgodnie z uzgodnionymi warunkami). 

Sygnalizację lokalną w obrębie dozorowanych obszarów (na każdej kondygnacji 

segmentu D oraz w pasażach segmentów A, B, C I, C II) stanowią sygnalizatory alarmowe 

optyczno - akustyczne. Poszczególne segmenty obiektu obsługują pętle analogowe 

zawierające automatyczne sensory dymu i temperatury oraz ręczne ostrzegacze pożaru, 

przy czym wszystkie elementy posiadają swój indywidualny adres. Głównym elementem 

systemu sygnalizacji pożarowej obiektu jest pracująca w systemie sieciowym 

adresowalnym, analogowa centralka firmy ZETTLER typu ZETFAS 1000 na cztery 

komputery pętlowe z dodatkową drukarką wewnętrzną. 
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Sygnalizatory pożarowe typu S.A.K. (optyczno – akustyczne) zainstalowane zostały 

na każdej kondygnacji segmentu D oraz w pasażach komunikacyjnych pomiędzy 

poszczególnymi segmentami A, B, C I i C II. Ponadto sygnalizator akustyczny – wewnętrzny 

funkcjonuje w centralce systemu. Uruchomieniem sygnalizatorów steruje centralka 

sygnalizacji pożaru. 

Centralka sygnalizacji pożaru zasilana jest jednofazowym prądem przemiennym 220 

V, a na wyjściu zasilacza uzyskiwane jest stabilizowane napięcie stale o wartości 12 V. 

Pojemność baterii akumulatorów zapewnia 72 godzinną pracę systemu bez zasilania 

podstawowego. 

Instalacja sygnalizacji pożaru, zapewniająca pełną ochronę wszystkich pomieszczeń 

poszczególnych segmentów budynku pełni funkcję wykrywczą, alarmową oraz 

wykonawczą w stosunku do pozostałych elementów systemu zabezpieczenia 

przeciwpożarowego obiektu, gdzie jej zadaniem jest: 

 wczesne wykrycie pożaru oraz lokalizacja pomieszczenia, w którym powstał pożar, 

co jest możliwe, dzięki adresowalności systemu alarmowego, 

 zaalarmowanie osób przebywających w obiekcie o występującym zagrożeniu, 

poprzez uruchomienie sygnalizatorów optyczno – akustycznych, 

 wyłączenie wentylacji i klimatyzacji, 

 przekazanie sygnału alarmu pożarowego do Państwowej Straży Pożarnej. 

Przewidziano dwustopniowy system alarmowania, w którym pierwszy stopień 

alarmu pożarowego, po wykryciu pożaru przez detektory systemu, polega na 

zaalarmowaniu personelu ochrony obiektu, a następnie po odliczeniu czasu 360s 

przeznaczonego na rozpoznanie przyczyny zadziałania systemu i skasowania sygnału – 

następuje przekazanie alarmu pożarowego II stopnia (alarmu o pożarze) poprzez 

monitoring do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Częstochowie. 

Wciśnięcie przycisku ręcznego ostrzegacza pożarowego powoduje automatyczne 

wywołanie alarmu II stopnia i natychmiastowe przekazanie sygnału pożarowego do 

Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w 

Częstochowie. 
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2.3. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

Na podstawie § 181 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), budynek handlowo - usługowy, którego 

powierzchnia netto przekracza 2000 m2 powinien być wyposażony w instalację awaryjnego 

oświetlenia ewakuacyjnego.  

Instalacja oświetlenia awaryjnego wykonana została na ciągach komunikacyjnych 

obiektu. Zainstalowane zostało oświetlenie awaryjne ewakuacyjne z oprawami 

działającymi w systemie umożliwiającym okresową kontrolę ich stanu pracy. Instalacja 

oświetlenia awaryjnego została rozbudowana w kwietniu 2005r, na podstawie projektu 

uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.  

 

2.4. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

Na podstawie § 183 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), strefa pożarowa której 

kubatura przekracza 1000 m3 powinna być wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik 

prądu. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany został w pomieszczeniu obsługi 

administracyjnej w Segmencie A na antresoli. Ww. miejsce oznaczone zostało na planach 

sytuacyjnych. Uruchomienie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w obiekcie powoduje 

odłączenie energii elektrycznej do całego budynku oraz zwolnienie elektro zaczepów drzwi 

przeciwpożarowych pomiędzy strefami pożarowymi.  

 

2.5. Hydranty instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 

Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2, lit. „a” i § 19 ust. 1 pkt 2, lit. „b” rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 

719), hydranty muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do 

kategorii zagrożenia ludzi ZL na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, 
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niskiego i średniowysokiego w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m2, 

zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V; oraz w strefie pożarowej 

zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III o powierzchni przekraczającej                     

1 000 m2 w budynku niskim.  

Obiekt wyposażony został w instalacje wodociągowa, przeciwpożarową z 

hydrantami zainstalowanymi na wszystkich kondygnacjach budynku, łącznie 22 hydranty 

DN25 – w segmencie D oraz DN52 w segmentach A, B, C1 i C2. Hydranty spełniają 

wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń, będących odpowiednikami norm 

europejskich. Zawory spełniają wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń. 

Zasilanie hydrantów wewnętrznych jest zapewnione przez co najmniej 1 godzinę. Hydranty 

wewnętrzne są rozmieszczone w taki sposób, że zapewniają pełną ochronę wszystkich 

pomieszczeń w budynku z uwzględnieniem długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego 

i efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych.  Szafki hydrantowe wyposażone są w 

wymagany osprzęt tj. odcinek węża i prądownicę, natomiast miejsce usytuowania 

hydrantów oznakowane jest znakami ochrony przeciwpożarowej, zgodnymi z Polskimi 

Normami, dotyczącymi znaków bezpieczeństwa. Bezwzględnie zabronione jest 

uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do hydrantów.  

 

2.6. Wyposażenie w gaśnice 

Budynek wyposażono w gaśnice przenośne spełniające wymagania Polskich Norm 

będących odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic. Są to gaśnice 

proszkowe zawierające proszek gaśniczy do gaszenia grup pożarów AB i C. Jedna jednostka 

masy środka gaśniczego 2 kg zawartego w gaśnicach przypada na nie więcej niż 100 m2 

powierzchni strefy pożarowej.  

Rozmieszczenie gaśnic spełnia wymagania obowiązujących przepisów: 

 gaśnice znajdują się w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, nie narażonych na 

uszkodzenia mechaniczne i źródła ciepła;  

 miejsca usytuowania gaśnic są oznakowane znakami zgodnymi z PN; 

 odległość z każdego miejsca w obiekcie do najbliższej gaśnicy nie przekracza 30 m;  

 do gaśnic zapewniono dostęp minimum 1 m. 
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3. Sposób poddawania przeglądom technicznym i czynnościom 

konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych  

oraz gaśnic 

 

3.1. Zasady ogólne 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                    

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719), urządzenia przeciwpożarowe powinny 

być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z 

zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i 

gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno - ruchowej oraz instrukcjach obsługi. 

Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane                       

w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak 

niż raz w roku. Wyniki przeprowadzanych czynności powinny być rejestrowane pisemnie z 

podaniem szczegółowego zakresu wykonanych czynności, czasu ich trwania (w przypadku 

prób działania oświetlenia ewakuacyjnego), odnotowanych parametrów (natężenie 

oświetlenia ewakuacyjnego), daty wykonania i danych podmiotu, który to zrealizował. 

Aby system działał skutecznie, nadzór nad realizacją zadań związanych z 

utrzymywaniem urządzeń przeciwpożarowych w odpowiednim stanie technicznym 

właściciel obiektu lub jego przedstawiciel powinien uczestniczyć, zarówno w próbach 

odbiorowych nowych urządzeń, jak i w okresowych próbach funkcjonowania tych 

urządzeń. Na podstawie analizy dokumentacji poszczególnych urządzeń, należy opracować 

szczegółowe instrukcje wykonywania czynności kontrolnych oraz konserwacyjnych. 

Czynności kontrolne, zastrzeżone przez producenta, należy powierzyć specjalistycznym 

firmom. 

Dla budynku przyjęto następujące zasady dotyczące odpowiedzialności za stan 

techniczno eksploatacyjny instalacji i urządzeń technicznych: 

 za stan techniczno eksploatacyjny, wszystkich instalacji i urządzeń technicznych 

związanych z budynkiem odpowiada zarządzający obiektem; 
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 zadania związane z utrzymywaniem instalacji w stanie zgodnym z warunkami 

technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, realizuje poprzez 

specjalistyczne firmy, którym zleca wymagany zakres prac. 

Zarządzający obiektem przez cały okres jego eksploatacji powinien dysponować 

następującą dokumentacją: 

 aktualnym projektem architektoniczno - budowlanym obiektu, 

 projektem zamontowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych, zawierającym 

specyfikację techniczną zastosowanych urządzeń, 

 kopiami dokumentów dopuszczających poszczególne urządzenia do stosowania w 

ochronie przeciwpożarowej, 

 protokołami odbioru urządzeń przeciwpożarowych, 

 instrukcjami obsługi konserwacji i przeglądów, 

 książkami przeglądów i konserwacji, 

 protokołami z przeprowadzonych czynności kontrolno - konserwacyjnych i 

naprawczych, 

 umowami zawartymi z firmami specjalistycznymi na wykonywanie czynności 

związanych z utrzymaniem urządzeń przeciwpożarowych we właściwym stanie 

technicznym. 

 

3.2. System sygnalizacji pożarowej 

 Dla zapewnienia warunków funkcjonowania sygnalizacji pożarowej należy: 

 opracować instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia alarmów 

pożarowych, technicznych oraz zgłoszeń o uszkodzeniach i innych zdarzeniach, 

 określić sposoby zapobiegania fałszywym alarmom przy prowadzeniu prac, podczas 

których występują zewnętrzne oznaki pożaru, 

 zapewnić właściwą obsługę instalacji po wystąpieniu uszkodzenia, pożaru lub 

innego zdarzenia, które mogłoby mieć ujemny wpływ na instalację, 

 zapewnić odpowiednie warunki przeprowadzania wymaganych czynności 

konserwacyjnych, w określonych dla systemu czasookresach, 
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 prowadzić książkę eksploatacji i odnotowywać w niej wszelkie zdarzenia dotyczące 

użytkowania systemu lub wpływające na jego funkcjonowanie, 

 zapewnić wykonanie odpowiedniej modyfikacji instalacji, jeżeli wystąpią 

jakiekolwiek istotne zmiany w sposobie użytkowania pomieszczeń budynku, 

 zapewnić odpowiednie przeszkolenie osób nadzorujących pracę centrali sygnalizacji 

pożaru w zakresie jej obsługi. 

Realizację zadań w powyższym zakresie zapewnia autoryzowana firma serwisowa, z 

którą Prezes Stowarzyszenia podpisuje stosowną umowę i sprawuje nadzór nad realizacją 

umowy. Zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania systemu sygnalizacji pożaru 

w codziennym użytkowaniu obiektu wymaga w szczególności: 

 utrzymywania systemu sygnalizacji pożaru w pełnej sprawności technicznej, 

 utrzymywania co najmniej 0,5 m wolnej przestrzeni wokół czujek, 

 eliminowania przeszkód, powstrzymujących ruch produktów spalania do czujek, 

 zagwarantowania nie utrudnionego dostępu do ręcznych ostrzegaczy pożarowych, 

 zapewnienia właściwego nadzoru nad pracą centrali sygnalizacji pożaru. 

 Zapewnienie wyżej wymienionych warunków w zakresie funkcjonowania systemu 

sygnalizacji pożaru należy do obowiązków odpowiedzialnego pracownika obiektu. 

Informacje związane z funkcjonowaniem systemu sygnalizacji pożaru powinny być 

odnotowywane w „Książce eksploatacji”, w której powinny również znajdować się dane 

pozwalające na identyfikację osoby odpowiedzialnej za realizację czynności serwisowych 

oraz osoby sprawującej bieżąca kontrolę funkcjonowania systemu. 

Książka eksploatacji powinna być przechowywana w miejscu dostępnym dla 

upoważnionych osób. W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu 

sygnalizacji pożarowej, powinien on być systematycznie sprawdzany i poddawany obsłudze 

technicznej przez autoryzowaną firmę serwisowa, z którą stosowna umowę podpisuje 

Prezes Stowarzyszenia, zlecając prowadzenie przeglądów, obsługę techniczną i naprawy 

elementów systemu sygnalizacji pożarowej, obejmujących: 

 czynności konserwacyjne w normalnych warunkach użytkowania systemu, 

 czynności konserwacyjne obejmujące specjalną obsługę techniczną, 

 czynności obejmujące naprawy i modyfikacje systemu. 
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Konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej powinna być przeprowadzana 

wyłącznie przez osoby właściwie przeszkolone przez producenta lub dostawce 

zainstalowanych urządzeń i posiadające odpowiednią wiedzę w zakresie specjalności 

wymaganych do kontroli, obsługi technicznej i napraw zainstalowanego systemu. 

Przeglądy i obsługa techniczna systemu sygnalizacji pożarowej mające na celu 

zapewnienie stałego, ciągłego i prawidłowego funkcjonowania systemu w normalnych 

warunkach użytkowania obiektu obejmują obsługę codzienną, miesięczną, kwartalną i 

roczną. 

 

Obsługa codzienna prowadzona jest przez pracownika dozorującego prace centrali i 

obejmuje niżej wymienione czynności, realizowane z chwilą rozpoczęcia pracy: 

 sprawdzenie czy, centrala systemu wykazuje stan dozorowania, 

 sprawdzenie, czy każdy stan poza stanem dozorowania, został zapisany w książce 

eksploatacji i odpowiednio potraktowany przez obsługę centrali lub przekazana 

została odpowiednia informacja do konserwatora systemu, 

 sprawdzenie, czy instalacja została przywrócona do stanu podstawowego, po 

każdym wyjściu ze stanu normalnej pracy, testowania lub wyciszenia. 

 

Obsługa miesięczna realizowana jest przez przeszkolonego pracownika 

nadzorującego pracę centrali w pierwszym tygodniu miesiąca i obejmuje: 

 przeprowadzenie testu wskaźników optycznych centrali sygnalizacji pożaru. 

 

 Obsługa kwartalna przeprowadzana jest przynajmniej raz na trzy miesiące przez 

konserwatora systemu w ramach zawartej umowy serwisowej i obejmuje: 

 sprawdzenie wszystkich zapisów w książce eksploatacji i ewentualne podjęcie 

działań mających na celu doprowadzenie do prawidłowej pracy instalacji, 

 spowodowanie zadziałania co najmniej jednej czujki lub ręcznego ostrzegacza 

pożarowego w każdej strefie, w celu sprawdzenia, czy centrala sygnalizacji pożaru 

prawidłowo odbiera i wyświetla określone sygnały, emituje alarm akustyczny oraz 

uruchamia wszystkie inne urządzenia alarmowe i pomocnicze, 
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 sprawdzenie czy nadzorowanie uszkodzeń centrali działa prawidłowo, 

 sprawdzenie zdolności centrali do uruchomienia urządzeń zewnętrznych, 

 przeprowadzenie innych prób, określonych dokumentacją techniczno - ruchową, 

 rozpoznanie, czy nastąpiły jakiekolwiek zmiany budowlane lub zmiany sposobu 

użytkowania pomieszczeń, które mogłyby mieć wpływ na poprawność 

rozmieszczenia czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz innych urządzeń (a 

jeżeli tak – wykonanie czynności przewidzianych dla obsługi rocznej). 

 

 Obsługa roczna powinna być przeprowadzana przynajmniej raz w roku przez 

konserwatora systemu w ramach zawartej umowy serwisowej i obejmuje: 

 przeprowadzenie prób, kontroli i testów, przewidzianych dla obsługi codziennej, 

miesięcznej i kwartalnej, 

 sprawdzenie działania każdej czujki według zaleceń określonych przez producenta 

(dopuszczalne jest sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy kontroli kwartalnej), 

 sprawdzenie zdolności centrali do wykonywania funkcji pomocniczych systemu, 

 sprawdzenie w formie oględzin (wzrokowe), czy wszystkie połączenia kablowe i 

aparatura są sprawne, nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone, 

 przeprowadzenie oględzin, mających na celu ustalenie, czy w obiekcie wystąpiły 

zmiany w sposobie użytkowania pomieszczeń lub budowlane, które wpływają na 

poprawność rozmieszczenia czujek, ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz 

urządzeń alarmowych, 

 sprawdzenie, czy pod każdą czujką jest utrzymana wolna przestrzeń co najmniej 0,5 

m oraz czy ręczne ostrzegacze pożarowe są dostępne, widoczne i odpowiednio 

oznakowane, 

 sprawdzenie stanu wszystkich baterii akumulatorów rezerwowych - każda bateria 

powinna być wymieniana w odstępach czasu według zaleceń producenta. 

 

Każda zauważona nieprawidłowość podczas prowadzonej obsługi codziennej, 

miesięcznej, kwartalnej lub rocznej, powinna być odnotowana w książce eksploatacji i 

usunięta przez wykonującego obsługę lub konserwatora. 
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Kontrole i obsługi okresowe winny być prowadzone w sposób bezpośredni, 

manualny, poprzez ręczne wykonanie przewidzianych czynności (manualne przebadanie 

wszystkich funkcji centrali, zainicjowanie działania czujek imitatorem dymu lub poprzez 

podgrzanie termistora, bezpośrednie sprawdzenie dostępu do czujki lub ręcznego 

ostrzegacza pożarowego). 

Po zakończeniu kwartalnej i rocznej kontroli oraz konserwacji systemu, 

konserwator przeprowadzający testowanie systemu, powinien przedstawić Prezesowi 

Stowarzyszenia podpisane oświadczenie, że testowanie zostało zakończone, a informacje o 

wadach instalacji i sposobie ich usunięcia zapisane w książce eksploatacji. 

Specjalna obsługa techniczna systemu sygnalizacji pożarowej, realizowana jest przez 

konserwatora poza okresowymi obsługami, a w szczególności w przypadku powstania 

pożaru w obiekcie, wystąpienia alarmu fałszywego, rozbudowy lub zmiany sposobu 

użytkowania pomieszczeń, wprowadzenia zmian w wyposażeniu lub rodzaju działalności, 

uszkodzenia instalacji oraz wprowadzenia zmian wyposażenia. 

 Czynności wykonywane w  ramach  specjalnej obsługi technicznej winny zostać 

odnotowane w książce eksploatacji, a występujące nieprawidłowości w funkcjonowaniu 

systemu usunięte albo niezbędne modyfikacje elementów systemu wprowadzone w 

najkrótszym czasie. 

 Naprawy i modyfikacje systemu sygnalizacji pożarowej powinny być 

przeprowadzane w każdym przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 

 wskazań złego funkcjonowania instalacji lub elementów systemu, 

 uszkodzenia dowolnej części instalacji lub elementu systemu, 

 zmian w strukturze obiektu lub sposobie jego użytkowania, 

 zmian rodzaju działalności w obrębie chronionego obszaru. 

Naprawy i modyfikacje systemu sygnalizacji pożarowej mogą być wykonane 

wyłącznie przez konserwatora systemu, w ramach zawartej umowy serwisowej. 

Wszystkie prace przeprowadzone na instalacji powinny zostać zapisane w książce 

eksploatacji, a szczegółowy opis wykonanych prac powinien być zapisany w książce 

eksploatacji lub w oddzielnym protokole sporządzonym przez konserwatora systemu i 

przechowywany wraz z całą dokumentacją instalacji. 
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Po przeprowadzonych naprawach lub modyfikacjach systemu, konserwator 

przedstawia Prezesowi Stowarzyszenia oświadczenie o pełnej sprawności technicznej 

systemu sygnalizacji pożarowej, poparte wynikami przeprowadzonych prób i testów. 

 W przypadku wprowadzenia modyfikacji systemu sygnalizacji pożarowej, związanej 

ze zmianami w strukturze obiektu lub sposobie jego użytkowania albo ze zmianą rodzaju 

działalności w obrębie chronionego obszaru, modyfikacje systemu należy wprowadzić do 

projektu systemu sygnalizacji pożarowej i uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. 

 W sytuacji koniecznej rozbudowy lub przebudowy systemu sygnalizacji pożarowej, 

należy sporządzić stosowny projekt uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, a prace związane z przebudową lub rozbudową prowadzić zgodnie z 

warunkami określonymi w przepisach prawa budowlanego. Warunkiem użytkowania 

przebudowanego lub rozbudowanego systemu sygnalizacji pożarowej jest 

przeprowadzenie odpowiednich prób i badań, potwierdzających prawidłowość działania 

systemu. 

 

3.3. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne 

Wykaz niezbędnych dokumentów: 

 aktualna dokumentacja projektowa ze schematem instalacji i planem rozmieszczenia 

opraw oświetlenia, 

 zestaw dokumentów dopuszczających zastosowane wyroby do stosowania, 

 dokumentacja z prób odbiorowych, 

 instrukcja wykonywania okresowych czynności kontrolnych i konserwacyjnych 

(instrukcja eksploatacji urządzenia), 

 rejestr wykonanych czynności kontrolnych, konserwacyjnych i naprawczych 

(książka pracy instalacji), 

 protokoły okresowych badań. 

Okresowe czynności kontrolne i konserwacja - zasady ogólne 

Kontrolę instalacji oświetlenia ewakuacyjnego należy przeprowadzać w terminach 

określonych przez producenta zastosowanego sprzętu, jednak nie rzadziej niż raz w roku. 
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Testowanie instalacji należy prowadzić poza godzinami pracy w porze umożliwiającej 

ponowne naładowanie akumulatorów przed udostępnieniem obiektu dla pracowników. 

Test kwartalny: 

 włączyć awaryjny tryb pracy każdej oprawy oświetleniowej i każdego znaku wyjścia 

oświetlonego wewnętrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulację 

uszkodzenia zasilania podstawowego na czas wystarczający do upewnienia się, że 

każda lampa świeci, 

 podczas tego okresu należy sprawdzać wszystkie oprawy oświetleniowe i znaki, aby 

upewnić się, czy istnieją, czy są czyste oraz, czy prawidłowo funkcjonują, 

 na końcu każdego testu okresowego zaleca się przywrócenie zasilania oświetlenia 

podstawowego i sprawdzenie każdej lampki kontrolnej lub urządzenia w celu 

upewnienia się, że wskazują one na przywrócenie zasilania podstawowego. 

Test roczny: 

 sprawdzić czas przełączania oświetlenia na pracę awaryjną po zaniku zasilania 

podstawowego; pomiar stoperem - czas nie powinien być dłuższy niż 5 sekund, 

 sprawdzić natężenie oświetlenia awaryjnego; pomiaru dokonać za pomocą 

luksomierza, a wyniki porównać z wartościami określonymi w tym zakresie w 

projekcie oświetlenia; pomiaru dokonać w porze nocnej, przy wyłączonym 

oświetleniu podstawowym i wyłączonym oświetleniu zewnętrznym przez założony 

projektowo czas, jednak nie krótszy niż 1 godzina. 

 jeżeli czas efektywnej pracy danej baterii uległ zmniejszeniu do 2/3 czasu pracy 

znamionowej, to baterię należy wymienić na nową. 

 

3.4. Hydranty instalacji wodociągowej przeciwpożarowej 

Czynności kontrolne hydrantów instalacji wodociągowej, przeciwpożarowej, 

powinny być przeprowadzane przynajmniej raz w miesiącu przez odpowiedzialnego 

pracownika technicznego i powinny obejmować sprawdzenie, czy: 

 wyposażenie hydrantów jest kompletne i znajduje się na swoim miejscu, 

 hydranty są widoczne, mają czytelne oznakowanie i instrukcje obsługi, 



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 
 

 - 35 - 

 zapewniony jest do hydrantów odpowiedni dostęp i nie występują utrudnienia w 

rozwinięciu linii gaśniczej, 

 nie występują widoczne uszkodzenia, korozja lub wycieki albo inne 

nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego hydrantów. 

Czynności kontrolne przeprowadzane przez odpowiedzialnego pracownika 

technicznego powinny zostać odnotowane w książce eksploatacji instalacji hydrantowej z 

podaniem wyników wykonanych czynności kontrolnych. 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, pracownik techniczny 

podejmuje niezwłoczne działania w celu usunięcia zauważonych nieprawidłowości, a o 

fakcie ich wystąpienia i sposobie usunięcia powiadamia właściciela obiektu. 

Przeglądy i konserwacje hydrantów wewnętrznych powinny być prowadzane 

przynajmniej raz w roku, przez konserwatora posiadającego upoważnienie producenta 

hydrantów lub potwierdzone kwalifikacje w tym zakresie. 

Podczas rocznego przeglądu należy dokonać sprawdzenia, czy: 

 elementy hydrantu nie są uszkodzone lub skorodowane, 

 zapewniony jest dostęp do hydrantów, 

 instrukcja obsługi jest czysta i czytelna, 

 miejsce usytuowania jest oznakowane, 

 mocowania do ściany są odpowiednie, nie obruszone i trzymają się pewnie, 

 wypływ wody jest równomierny i dostateczny (miernikiem wypływu i ciśnienia), 

 miernik wypływu i ciśnienia pracuje prawidłowo i w swoim zakresie pomiarowym, 

 wąż na całej długości nie wykazuje uszkodzeń, zużycia czy pęknięć, 

 taśmowanie węża jest prawidłowe lub zaciski prawidłowo zaciśnięte, 

 stan przewodów zasilających w wodę (rurociągów) jest właściwy, 

 skrzynka hydrantowa nie jest uszkodzona, a drzwiczki łatwo się zamykają, 

 prądownica jest właściwego typu i prawidłowo pracuje, 

 prowadnice węża pracują prawidłowo i są właściwie i pewnie zamocowane. 

Jeżeli w trakcie przeglądu rocznego konserwator stwierdzi jakiekolwiek uszkodzenia 

węża, wąż ten należy poddać próbie na maksymalne ciśnienie robocze, a w przypadku 

próby negatywnej - wąż powinien być wymieniony na nowy. 
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Jeżeli po dokonanym przeglądzie konieczne jest przeprowadzenie niezbędnej 

naprawy, hydrant powinien zostać oznakowany etykietą z napisem „nieczynny". Po 

dokonanym przeglądzie i konserwacji hydranty i instalacja powinny pozostać w stanie 

gotowym do natychmiastowego użycia. 

Przynajmniej raz na pięć lat wszystkie węże i hydranty powinny zostać poddane 

próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji. Po przeglądzie i 

przeprowadzeniu prac konserwacyjnych, hydranty i instalacja powinny zostać przez 

konserwatora oznakowane etykieta kontroli i konserwacji z napisem „Sprawdzone", a w 

książce kontroli dokonany wpis obejmujący: 

 datę przeprowadzonego przeglądu i sprawdzeń, 

 zapis wyników pomiarów i sprawdzeń, 

 wykaz i datę zainstalowanych części zamiennych, 

 datę następnego przeglądu i sprawdzeń, 

 wykaz wszystkich skontrolowanych hydrantów. 

Przegląd i konserwacja hydrantu powinny zostać odnotowane na etykiecie kontroli i 

konserwacji (naklejka, wywieszka), która powinna być umieszczona w taki sposób, aby nie 

zakrywała żadnych oznaczeń producenta i powinna zawierać: 

 słowo „Sprawdzone", 

 datę ważności przeglądu, 

 jednoznaczną identyfikację konserwatora. 

Przy usuwaniu usterek, do naprawy instalacji dopuszczalne jest wyłącznie używanie 

części zamiennych (węży, prądownic, zaworów) posiadających stosowne aprobaty i 

dopuszczenia (certyfikaty zgodności), pochodzące od dostawcy urządzenia. 

Usuniecie usterek stwierdzonych w trakcie przeglądu powinno nastąpić w możliwie 

najkrótszym czasie, tak aby instalacja hydrantowa mogła być jak najszybciej we właściwym 

stanie technicznym i gotowości do natychmiastowego użycia. Sprawdzenie ciśnienia i 

wydajności wodnej hydrantów należy przeprowadzać z użyciem odpowiedniego 

przepływomierza i manometru o wymaganej klasie dokładności, przy całkowicie otwartym 

zaworze hydrantowym. 
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O wynikach przeglądów i konserwacji, przeprowadzonych przez konserwatora, 

odpowiedzialny pracownik techniczny powinien poinformować kierownika obiektu, który 

podejmuje stosowne decyzje w zakresie przywrócenia sprawności hydrantów. 

 

3.5. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu  

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest bardzo istotnym elementem systemu 

zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, gwarantującym w szczególności 

bezpieczeństwo osobom uczestniczącym w działaniach ratowniczych. Stąd też 

zainstalowany w obiekcie przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy systematycznie 

sprawdzać, czy dokonuje on odłączenia dopływu energii elektrycznej do wszystkich 

obwodów elektrycznych, za wyjątkiem tych, których funkcjonowanie jest niezbędne w 

warunkach pożaru. 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego 

wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany. Odcięcie dopływu prądu 

przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może spowodować samoczynnego załączenia 

drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego. Wyjątek stanowią 

źródła zasilające urządzenia elektryczne, które muszą funkcjonować w czasie pożaru.  

Prawidłowo zaprojektowana i wykonana instalacja elektryczna w budynku powinna 

zapewnić funkcjonowanie urządzeń przeciwpożarowych w czasie pożaru i zapewnić 

bezpieczeństwo prowadzących akcję gaśniczą. Najprostszą metodą zapewniającą ochronę 

przed porażeniem prądem elektrycznym jest wyłączenie zasilania w tych obwodach i 

urządzeniach, których działanie w czasie pożaru nie jest niezbędne. W tym celu w instalacji 

montowany jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu, przy czym nazwa wyłącznik użyta jest 

w tym przypadku w znaczeniu potocznym, a nie jako definicja rodzaju wyłącznika. 

Kontrole w tym zakresie winny być przeprowadzane przynajmniej raz w roku, a 

wszelkie nieprawidłowości powinny być natychmiast eliminowane. W przypadku 

wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z właściwym funkcjonowaniem 

przeciwpożarowego wyłącznika prądu, dokonywane prace naprawcze powinny być 

udokumentowane, z podaniem rodzaju niesprawności, sposobu jej usunięcia  oraz osoby 

(firmy), która dokonała naprawy.  
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3.6. Gaśnice 

 Gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom 

konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, dotyczących  gaśnic 

oraz w instrukcjach obsługi, ustalonych przez producenta. Przeglądy techniczne i czynności 

konserwacyjne powinny być przeprowadzane w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez 

producenta, nie rzadziej niż raz w roku. 

Gaśnice powinny być utrzymywane w pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej; 

kontrole w tym zakresie powinien przeprowadzać pracownik odpowiedzialny za sprawy 

ochrony przeciwpożarowej przynajmniej raz w miesiącu. Gaśnice uszkodzone powinny 

zostać poddane naprawie, jeżeli stopień  i  rodzaj uszkodzenia na to pozwala, albo wycofane 

z użytkowania. 

 Przeglądy, konserwacje i naprawy gaśnic powinny być wykonywane przez 

konserwatora legitymującego się upoważnieniem ich producenta (autoryzacja do 

wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych, udzielona przez producenta sprzętu), 

a kontrole mające na celu utrzymanie gaśnic w stałej gotowości do użycia - przez 

pracownika odpowiedzialnego za sprawy ochrony przeciwpożarowej. 

 W zakres przeglądu gaśnic powinna wchodzić ocena ich stanu technicznego, a w 

szczególności sprawdzenie wskazań manometru w gaśnicach pod stałym ciśnieniem oraz 

stanu napełnienia gazu w zbiornikach zasilających gaśnic pod zmiennym ciśnieniem, a 

ponadto stanu węży, prądownic, głowic i zaworów oraz etykiet. 

 Konserwacja powinna obejmować czynności służące utrzymaniu gaśnicy w 

odpowiednim stanie technicznym i gotowości do natychmiastowego użycia oraz wymianę 

uszkodzonych elementów gaśnic, a także sprawdzenie stanu środka gaśniczego. 

Naprawa gaśnicy powinna być dokonywana, gdy jej zasadnicze elementy takie jak 

prądownica, głowica lub zawór uległy uszkodzeniu lub zniszczeniu (nie jest dopuszczalne 

naprawianie zbiorników ciśnieniowych i zaworów bezpieczeństwa), a do naprawy muszą 

zostać użyte części zamienne i środki gaśnicze takie, na jakie wyrób otrzymał certyfikat. 

Badania zbiorników ciśnieniowych  gaśnic  należy  przeprowadzać co  pięć  lat, a 

uprawnionym do ich przeprowadzania jest właściwy organ dozoru technicznego. 

Po przeprowadzonych czynnościach przeglądowych, konserwacyjnych lub 

naprawczych, konserwator gaśnic powinien sporządzić protokół, potwierdzający 
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wykonanie niezbędnych prac przywracających sprawność gaśnic, a wykonanie czynności 

powinno zostać uwidocznione na etykiecie konserwacji. 

Kontrola przeprowadzana przez pracownika odpowiedzialnego za sprawy ochrony 

przeciwpożarowej powinna zostać odnotowana w „książce przeglądu gaśnic", z podaniem 

daty przeprowadzenia kontroli, potwierdzeniem właściwego stanu technicznego lub 

określeniem rodzaju niesprawności i sposobu jej usunięcia, o wynikach kontroli 

każdorazowo powinien zostać poinformowany Prezes Stowarzyszenia, który w zależności 

od jego wyników podejmuje decyzję odnośnie sposobu przywrócenia sprawności gaśnicy. 

Etykieta konserwacji powinna być umocowana na gaśnicy w sposób trwały i tak, aby 

nie zasłaniała napisów na etykiecie gaśnicy oraz powinna zawierać informacje dotyczące: 

 rodzaju przeprowadzonych czynności (przegląd, konserwacja, remont), 

 nazwę i adres jednostki konserwującej, 

 znak jednoznacznie identyfikujący osobę wykonującą usługę, 

 datę przeprowadzonej konserwacji i datę konserwacji następnej. 

Gaśnice należy wycofać z użytkowania  w  sytuacji, gdzie nie nadaje się do 

konserwacji lub naprawy - decyzję w tym zakresie podejmuje konserwator sprzętu, 

sporządzając protokół uzasadniający wycofanie gaśnicy z użytkowania i przedstawiając go 

Prezesowi Stowarzyszenia, który realizuje stosowny wniosek konserwatora odnośnie 

zakupu nowej gaśnicy. 

Za sprawne można uznać tylko takie gaśnice, które po dokonanej konserwacji lub 

naprawie odzwierciedlają stan, na jaki uzyskały certyfikat (warunkiem uzyskania takiego 

stanu jest zastosowanie w trakcie naprawy lub konserwacji elementów i środków 

gaśniczych, które zostały potwierdzone w certyfikacie). 

Kontrole mające na celu utrzymanie gaśnic w stałej gotowości do użycia, 

przeprowadzane pracownika odpowiedzialnego za sprawy ochrony przeciwpożarowej 

powinny obejmować sprawdzenie czy gaśnica: 

 znajduje się na oznakowanym stanowisku przeznaczonym do tego celu, 

 jest nie zastawiona i posiada czytelną instrukcję obsługi, 

 nie jest w sposób widoczny uszkodzona, 

 posiada widoczne plomby i nie uszkodzone wskaźniki, 
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 posiada manometry w zakresie działania, 

 jest odpowiedniego typu i posiada odpowiednią wielkość napełnień, 

 podstawowe elementy gaśnicy znajdują się w odpowiednim stanie technicznym i nie 

zachodzi konieczność ich naprawy lub wymiany. 

Przeglądy i konserwacje wykonywane przez konserwatora gaśnic, posiadającego 

autoryzację producenta powinny obejmować w szczególności sprawdzenie: 

 ogólnego stanu technicznego gaśnic (obejmującego również ww. czynności), 

 czytelności, kompletności i prawidłowości napisów na gaśnicy, 

 stanu węży i ich zabezpieczeń, 

 terminu przypadającej kontroli zbiornika ciśnieniowego, 

 stanu powłoki malarskiej, 

 stanu elementów z tworzywa sztucznego (czy nie są uszkodzone), 

 ciężaru lub objętości środka gaśniczego, 

 czy środek gaśniczy nadaje się do ponownego wykorzystania, 

 uchwytów gaśnic (czy nie są uszkodzone i dobrze przytwierdzone). 

Wszelkie usterki i nieprawidłowości stwierdzone w trakcie przeglądu i konserwacji 

powinny zostać usunięte, a uszkodzone elementy wymienione na nowe z użyciem części 

zamiennych, wchodzących w skład gaśnicy według katalogu producenta, posiadającego 

stosowny certyfikat. 

 Naprawy gaśnic wykonywane przez autoryzowanego konserwatora, powinny w 

szczególności obejmować: 

 całkowite zdemontowanie gaśnicy na części składowe, 

 wykonanie próby ciśnieniowej na zbiorniku (zbiorniki nieoznakowane nie powinny 

być remontowane i wycofane z użytku), 

 sprawdzenie za pomocą sondy świetlnej wnętrza zbiornika, czy nie występują ślady 

korozji lub inne uszkodzenia wewnętrzne, 

 poddanie głowic, zaworów i węży działaniu ciśnienia równego ciśnieniu próbnemu  

zbiornika, 

 wymianę uszkodzonych części na oryginalne, nowe, 

 sprawdzenie i ewentualną wymianę zabezpieczeń, 
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 ponowne napełnienie gaśnic środkiem gaśniczym, 

 wykonanie montażu gaśnicy, 

 uzupełnienie danych szczegółowych na etykiecie konserwacji. 

 

Wszystkie wymienione w czasie naprawy części i środek gaśniczy muszą spełniać 

warunki określone dla danego rodzaju gaśnicy. Dla realizacji czynności konserwacyjnych i 

naprawczych Prezes Stowarzyszenia podpisuje umowę z konserwatorem, posiadającym 

autoryzację producenta sprzętu. Pracownik odpowiedzialny za przeprowadzanie 

przeglądów powinien posiadać zakres obowiązków uwzględniający realizację przeglądów 

gaśnic na zasadach wyżej określonych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO 
 

 - 42 - 

 

4. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia 

 

4.1. Zasady ogólne 

Charakterystyka budynku handlowo – usługowego cechuje się specyficznymi 

zagrożeniami. W przypadku zagrożeń pożarowych możliwy jest typowy pożar towaru w 

baksach handlowych. Do jego powstania może dojść w następstwie użytkowania 

uszkodzonych urządzeń technicznych, nieprzestrzegania zasad ich bezpiecznej eksploatacji, 

jak też niewłaściwego postępowania z otwartym ogniem (palenie tytoniu itp.). Możliwe jest 

jednak także i celowe podpalenie przez osoby postronne. 

Druga grupa zagrożeń, to działania o charakterze zbliżonym do aktów 

terrorystycznych, nie powodujących pożaru, jednak wymuszających konieczność ewakuacji 

ludzi; w najłagodniejszej formie - rozpylenie substancji drażniących, toksycznych, w 

skrajnej - podłożenie ładunków wybuchowych. 

Na wypadek zagrożeń pożarowych działania zapobiegawcze w budynku, jak i 

interwencyjne, należą do ochrony obiektu i policji. Alarmowanie straży pożarnej jest 

priorytetem dla ogółu pracowników bowiem obiekt nie został wyposażony w system 

sygnalizacji pożarowej. Nadrzędnym obowiązkiem jest konieczność alarmowania o 

zaistniałym zdarzeniu oraz w następnej kolejności  pomoc wszelkim zagrożonym osobom, 

włącznie z ich ewakuacją. 

Nie jest zalecane uruchomienie przeciwpożarowego wyłącznika prądu przed 

przybyciem straży pożarnej. Skrócone instrukcje postępowania na wypadek pożaru 

stanowią załącznik do niniejszej Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. 

 

4.2. Alarmowanie 

Alarmowanie osób przebywających w zagrożonej części budynku powinno 

odbywać się w sposób bezpośredni - głosem, z zachowaniem zasad alarmowania                             

i powiadamiania o zagrożeniu, eliminujących możliwość wywołania niepożądanych 

zachowań, poprzez przekazanie informacji o występującym zagrożeniu i konieczności 

opuszczenia obiektu dostępnymi drogami ewakuacyjnymi. Alarmowanie właściciela 
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obiektu, ujęte w instrukcji alarmowania następuje w sposób bezpośredni lub drogą 

telefoniczną. 

Obowiązek alarmowania o zagrożeniu spoczywa na każdym, kto zauważył pożar 

albo uzyskał informację o pożarze lub innym zagrożeniu, a w szczególności na każdym 

pracowniku zatrudnionym w obiekcie. Każdy kto zauważył pożar lub inne zagrożenie, 

powinien w pierwszej kolejności alarmować głosem osoby przebywające w strefie 

zagrożenia (znajdujące się najbliżej źródła pożaru). Równocześnie z alarmowaniem osób 

znajdujących się w strefie zagrożenia, należy powiadomić kierownika obiektu albo inną 

wyznaczoną osobę, ujętą w wykazie osób alarmowanych na wypadek zagrożenia oraz 

pracownika obsługi technicznej obiektu: czynności alarmowania powinien w koniecznych 

przypadkach wykonać każdy z pracowników. 

Alarmowanie  o zagrożeniu  powinno  być przeprowadzane  sprawnie  i  szybko,  aby 

w maksymalnie krótkim czasie mogła zostać podjęta decyzja o sposobie prowadzenia 

działań ratowniczych i ewakuacji.  

W każdym przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia w budynku należy 

natychmiast zaalarmować Państwową Straż Pożarną. Obowiązek alarmowania Państwowej 

Straży Pożarnej spoczywa na każdym, kto zauważył pożar albo uzyskał informację o 

pożarze lub innym zagrożeniu. Alarmowanie Państwowej Straży Pożarnej należy wykonać 

telefonicznie, z każdego dostępnego aparatu telefonicznego lub telefonu komórkowego (nr 

alarmowy - 112 lub 998). Alarmowanie Straży Pożarnej powinno być podstawową 

czynnością wykonywaną przez właściciela obiektu, lub osobę do tego wyznaczoną, w każdej 

sytuacji wystąpienia stanu zagrożenia, przy wykorzystaniu łączności telefonicznej, 

natychmiast po potwierdzeniu informacji o pożarze lub innym zagrożeniu. 

Alarmując telefonicznie Straż Pożarną, należy przekazać podstawowe informacje 

dotyczące niebezpiecznego zdarzenia (pożaru, innego zagrożenia), określając: 

 rodzaj niebezpiecznego zdarzenia (pożar, wybuch, zagrożenie substancją 

niebezpieczną, działanie przestępcze, itp.), 

 nazwę obiektu i jego dokładny adres, 

 miejsce powstania zdarzenia, z lokalizacją źródła zagrożenia, podaniem nazwy 

pomieszczenia, jego przeznaczenia i usytuowania w obiekcie, 
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 czynniki powodujące zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi,  

 możliwą ilość przebywających w obiekcie. 

Po przekazaniu  informacji dotyczących  niebezpiecznego zdarzenia,  osoba alarmująca 

powinna podać swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego. Po dokonaniu 

zgłoszenia, osoba alarmująca powinna odczekać na sprawdzenie i potwierdzenie zgłoszenia 

przez operatora straży pożarnej. 

W przypadku braku dostępu do numeru alarmowego 112 lub 998, należy korzystać z 

innych numerów, ujętych w wykazie telefonów, albo powiadomić Policję (telefon                     

alarmowy - 997). Wykaz telefonów alarmowych, na bieżąco aktualizowany, powinien 

znajdować się w szczególności w miejscu lokalizacji aparatu telefonicznego do celów 

alarmowania. 

 

4.3. Zasady postępowania pracowników 

Każdy z pracowników z chwilą zauważenia pożaru lub innego zagrożenia, 

zobowiązany jest: 

 jak najszybciej zaalarmować współpracowników i inne osoby przebywające w 

pobliżu;  

 w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, jeżeli tylko jest to 

możliwe - udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym lub pomóc im w opuszczeniu 

zagrożonego obszaru; 

 jeżeli nie występuje bezpośrednie zagrożenie dla przebywających w danym obszarze 

ludzi, to należy podjąć próbę ugaszenia pożaru przy pomocy gaśnic, ewentualnie 

podjąć działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia (usuwanie 

palnych materiałów z obszaru, gdzie powstał pożar). 

W każdym innym przypadku należy rozpocząć ewakuację, kierując się do najbliższego 

wyjścia ewakuacyjnego. Jednocześnie należy wezwać do ewakuacji wszystkich osób, 

znajdujących się w zagrożonym obszarze.  

W czasie akcji ratowniczo - gaśniczej należy zachować dyscyplinę i porządek, 

zapobiegając w miarę możliwości wybuchowi paniki. Kierowanie działaniami ratowniczo -
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gaśniczymi, do czasu przybycia pierwszych zastępów Państwowej Straży Pożarnej, 

powinien podjąć właściciel obiektu lub wyznaczona przez niego wcześniej osoba. 

Pracownicy obiektu zobowiązani są do wykonania następujących zadań: 

 dokonanie weryfikacji informacji o zagrożeniu i rozpoznanie sytuacji; w przypadku 

potwierdzenia stanu zagrożenia powiadomienie kierownika obiektu lub osoby przez 

niego upoważnionej; 

 nawiązanie łączności telefonicznej ze Stanowiskiem Kierowania KM PSP 

Częstochowa, przekazanie informacji o zaistniałym zdarzeniu, zgodnie z wytycznymi 

dotyczącymi alarmowania Państwowej Straży Pożarnej; 

 skierowanie jednego z pracowników do wejścia głównego celem oczekiwania na 

jednostki straży pożarnej i udzielenia aktualnej informacji o sytuacji w budynku; 

 udzielenie pomocy ewakuowanym osobom w kierowaniu do miejsca zbiórki, a w 

razie potrzeby udzielenie pierwszej pomocy; 

 udzielanie na bieżąco stosownych informacji wymaganych przez służby 

uczestniczące w akcji ratowniczo - gaśniczej; 

 

4.4. Działania po przybyciu straży pożarnej 

Po przybyciu służb ratowniczych z zewnątrz, osoba dotychczas kierująca działaniami 

ratowniczo - gaśniczymi obowiązana jest podporządkować się dowodzącemu akcją i 

poinformować go o aktualnej sytuacji, wydanych wcześniej dyspozycjach oraz 

przewidywanym rozwoju sytuacji. Należy udzielić informacji dotyczących w szczególności: 

 występowania zagrożenia dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie 

obiektu, 

 charakterystyki pożarowej obiektu, 

 rozmieszczenia urządzeń i instalacji szczególnie zagrożonych pożarem, 

 wyposażenia obiektów w urządzenia przeciwpożarowe i systemy zabezpieczenia, 

 najbliżej położonego źródła czerpania wody, 

 rozmieszczenia gaśnic, 

 lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu, itp. 
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Obowiązek udzielenia kierującemu akcją wszelkich informacji, mogących być pomocnymi 

przy działaniach ratowniczych, jak również obowiązek podporządkowania się jego 

poleceniom, dotyczy wszystkich pracowników. 

 

4.5. Zabezpieczenie pogorzeliska 

Zarządzający obiektem obiektu odpowiada za: 

 zabezpieczenie pogorzeliska i wystawienie posterunku w celu wyeliminowania 

ponownego pożaru lub wypadku, 

 natychmiastowe uprzątnięcie i uporządkowanie pogorzeliska po zakończeniu prac 

komisji ustalającej przyczyny pożaru i uzyskaniu zezwolenia policji. 
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5. Sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod względem 

pożarowym 

 

5.1. Zasady ogólne 

W budynku handlowo - usługowym zasadniczo nie przewiduje się wykonywania 

prac niebezpiecznych pod względem pożarowym (zwanych dalej „pracami 

niebezpiecznymi”), nie mniej w trakcie eksploatacji budynku nie można wykluczyć, że takie 

prace będą prowadzone. 

Z reguły wykonują to firmy (z nazwy) specjalistyczne, lecz jak wykazują to 

postępowania wyjaśniające przyczyny pożarów, często dochodzi do karygodnych 

zaniedbań ze strony firm wykonujących prace z ogniem otwartym. Niniejsza fragment 

instrukcji ma za zadanie przybliżyć tematykę zagrożeń związanych z wykonywaniem prac 

niebezpiecznych użytkownikowi budynku, a jednocześnie daje narzędzie pozwalające            

zdyscyplinować ewentualnych wykonawców przedmiotowych prac. 

Poniżej przedstawiono przykładową instrukcję postępowania, określającą 

procedury w zakresie zabezpieczania prac niebezpiecznych. 

 

5.2. Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych 
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Instrukcja zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych 
pod względem pożarowym 

1.   Nazwa budynku i pomieszczenia, w którym wykonywane są prace niebezpieczne   
……………………………………………………………………………………………………… 

2.   Kategoria zagrożenia ludzi lub gęstość obciążenia ogniowego w strefie pożarowej 
obiektu  
………………………………………………………………………………………………………  

3.   Rodzaj palnych elementów w budynku, pomieszczeniu lub rejonie przewidywanych 
prac  
……………………………………………………………………………………………………… 

4.   Sposób zabezpieczenia budynku lub pomieszczenia, na okres wykonywania prac  
……………………………………………………………………………………………………… 

5.   Środki i sposób alarmowania Państwowej Straży Pożarnej oraz współpracowników w 
razie powstania pożaru  
……………………………………………………………………………………………………… 

6.   Osoba(y) odpowiedzialne za całokształt przygotowania zabezpieczenia 
przeciwpożarowego  
……………………………………………………………………………………………………… 

7.   Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa w trakcie wykonywania 
prac                
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
8.   Osoba(y) odpowiedzialne za przeprowadzenie kontroli rejonu prac po ich zakończeniu  
 ……………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy osób uprawnionych: 
 
 
…………………………….. 
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5.3. Charakterystyka prac 

Pod pojęciem „prace niebezpieczne pod względem pożarowym” należy rozumieć prace 

remontowo - budowlane związane z użyciem otwartego ognia, cięciem z wytwarzaniem 

iskier mechanicznych i spawaniem, prowadzone wewnątrz lub na dachach obiektów, na 

przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także prace remontowo - 

budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem. 

 

5.4. Obowiązki zarządzającego obiektem 

Szczegółowe zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego prac, jak również warunki 

uzyskania zezwolenia na ich przeprowadzenie, określa zarządzający obiektem. Przed 

rozpoczęciem prac niebezpiecznych, zarządzający obiektem oraz wykonawca robót jest 

obowiązany: 

 ocenić zagrożenie pożarowe w miejscu, w którym prace będą wykonywane, 

 ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i 

rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu, 

 wskazać osoby odpowiedzialne za odpowiednie przygotowanie miejsca pracy, za 

przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy, 

 zapewnić wykonywanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, 

posiadające odpowiednie kwalifikacje, 

 zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w 

rejonie wykonywania prac oraz z przedsięwzięciami mającymi na celu 

niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu. 

 

5.5. Zasady zabezpieczania prac niebezpiecznych 

Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać następujących zasad: 

 zabezpieczyć przed zapaleniem materiały palne występujące w miejscu 

wykonywania prac oraz w rejonach przyległych, w tym również elementy 

konstrukcji budynku i znajdujące się w nim instalacje techniczne; 
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 prowadzić prace niebezpieczne pod względem pożarowym w pomieszczeniach 

(urządzeniach) zagrożonych wybuchem lub w pomieszczeniach, w których 

wcześniej wykonywano inne prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub 

palnych gazów, jedynie wtedy, gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z 

powietrzem w miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy 

wybuchowości; 

 posiadać w miejscu wykonywania prac sprzęt umożliwiający likwidację wszelkich 

źródeł pożaru; 

 po zakończeniu prac poddać kontroli miejsce, w którym prace były wykonywane 

oraz rejony przyległe; 

 używać do wykonywania prac wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i 

zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru. 

 

5.6. Rodzaj przedsięwzięć mających na celu nie dopuszczenie do powstania pożaru 

lub wybuchu 

Przygotowując  pomieszczenia do prowadzenia prac niebezpiecznych należy zwrócić uwagę 

na następujące elementy: 

 pomieszczenia lub miejsca, w których mają odbywać się prace niebezpieczne należy 

oczyścić z wszelkich palnych materiałów i zanieczyszczeń, 

 palne przedmioty lub niepalne w opakowaniach palnych należy odsunąć na 

bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac celem uniemożliwienia 

zainicjowania pożaru od spadających iskier, 

 jeżeli warunek, o którym wyżej mowa nie może być spełniony, wszystkie urządzenia 

lub materiały palne należy zabezpieczyć przed działaniem rozprysków przez 

osłonięcie, np. kocami azbestowymi, arkuszami blach, tekturą azbestową lub w inny 

skuteczny sposób, 

 przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić, czy w sąsiednich pomieszczeniach 

nie znajdują się materiały lub przedmioty mogące ulec zapaleniu wskutek 

przewodnictwa cieplnego bądź rozprysków, 
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 jeżeli w pobliżu miejsca spawania znajdują się otwory przelotowe, instalacyjne, 

kablowe itp., należy je uszczelnić materiałami niepalnymi, celem niedopuszczenia do 

przenikania rozprysków do sąsiednich pomieszczeń, 

 wszelkie kable, przewody elektryczne, gazowe oraz instalacyjne z izolacją palną 

powinny być zabezpieczone przed rozpryskami i uszkodzeniami mechanicznymi. 

 

W miejscach wykonywania prac należy przygotować między innymi: 

 pojemniki metalowe wypełnione wodą (na odpadki elektrod), 

 materiały izolacyjne i osłaniające niezbędne do zabezpieczenia stanowiska, 

 sprzęt przeciwpożarowy. 

 

Po zakończeniu prac w budynku, pomieszczeniu należy przeprowadzić dokładną kontrolę 

w miejscu ich prowadzenia i pomieszczeniach sąsiednich, celem stwierdzenia: 

 czy nie pozostawiono tlących lub żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy, jego 

otoczeniu lub w pomieszczeniach przyległych, 

 czy nie występują oznaki tlenia się materiałów bądź inne wskazujące na możliwości 

zaistnienia pożaru, 

 czy został zdemontowany sprzęt, wyłączony ze źródeł zasilania i dostatecznie 

zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, 

Wyniki kontroli, powinny być odnotowane w książce kontroli prac niebezpiecznych, którą 

należy prowadzić zgodnie z załączonym wzorem. 

 

5.7. Dokumentowanie prac niebezpiecznych 

Przed przystąpieniem do prac, niezależnie od spełnienia wcześniej określonych 

warunków, należy sporządzić protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac wg 

załączonego wzoru. Po wykonaniu zaleconych zabezpieczeń wydać pisemne zezwolenie na 

przeprowadzenie prac. Natomiast po zakończeniu prac należy odnotować wyniki kontroli 

miejsca, w którym były wykonywane. 

W odniesieniu do budynku, przyjmuje się następujące ustalenia: 
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 protokół dotyczący zabezpieczenia prac niebezpiecznych podpisują: osoba 

upoważniona przez właściciela obiektu oraz wykonawca prac, 

 zezwolenie na wykonanie prac niebezpiecznych podpisuje osoba upoważniona przez 

właściciela obiektu, 

 wykonawca przed rozpoczęciem robót informuje bezpośredniego użytkownika o 

zamiarze przystąpienia do prac niebezpiecznych, okazując podpisane zezwolenie, 

 użytkownik parafuje zezwolenie, potwierdzając fakt zapoznania się z warunkami 

zezwolenia, 

 wykonawca prac po ich zakończeniu i sprawdzeniu miejsca, gdzie były prowadzone, 

informuje o tym fakcie użytkownika, 

 kontrolę miejsca prowadzenia prac po 4 i 8 godzinach od ich zakończenia, 

przeprowadza pracownik wytypowany przez osobę upoważnioną do wydania 

zezwolenia na wykonanie prac. 

Praktyka dowodzi, że pożary, których przyczyn należy szukać w nieprawidłowym sposobie 

prowadzenia prac niebezpiecznych, powstają najczęściej w obiektach, gdzie prace 

wykonywane są doraźnie, systemem zleconym, przez firmy obce, dlatego uczestnictwo 

przedstawicieli zarządcy (właściciela) obiektu i wykonawcy prac w przygotowaniu 

zabezpieczenia prac jest bardzo istotnym elementem procedury bezpieczeństwa. 
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6. Warunki i organizacja ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich 

sprawdzania 

 

6.1. Warunki i organizacja ewakuacji 

Ewakuacja polega na sprawnym opuszczeniu obiektu, w możliwie krótkim czasie, 

przez wszystkie przebywające w nim osoby, gdy w wyniku niebezpiecznego zdarzenia 

występuje lub może wystąpić zagrożenie dla ich życia lub zdrowia. W przypadku powstania 

pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, ewakuację należy prowadzić na zewnątrz 

budynku. 

Czas wykrycia pożaru decyduje o możliwości prowadzenia skutecznych działań 

ratowniczych i bezpiecznej ewakuacji osób przebywających w obiekcie, podobnie jak czas 

wykonania wszystkich pozostałych czynności ratowniczych. W związku z tym, że w 

pomieszczeniach budynku Polskiego Centrum Handlowego „Jagiellończycy” przebywa 

ponad 50 osób, będących jego stałymi użytkownikami, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami przeciwpożarowymi, przynajmniej raz na dwa lata, Prezes Zarządu Polskiego 

Centrum Handlowego „Jagiellończycy”, zarządza przeprowadzanie praktycznego 

sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji. 

O terminie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków 

ewakuacji, Prezes Zarządu Polskiego Centrum Handlowego „Jagiellończycy” powiadamia 

Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, nie później niż na 

tydzień przed planowanym przeprowadzeniem działań w tym zakresie. 

Przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji 

jest obligatoryjne w przypadku zmian w układzie dróg i wyjść ewakuacyjnych z obiektu, 

albo układzie funkcjonalnym pomieszczeń, bez względu na okres czasu, jaki upłynął od 

ostatniego sprawdzenia i powinno zostać przeprowadzone bezzwłocznie. 

Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji powinno każdorazowo 

obejmować następujące podstawowe zagadnienia: 

 sprawdzenie organizacji ewakuacji według przyjętych zasad prowadzenia ewakuacji, 

 sprawdzenie technicznych warunków ewakuacji, 
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 sporządzenie analizy i wniosków z wykonanych czynności. 

Przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji 

następuje w oparciu o zarządzenie określające sposób i ramy organizacyjne oraz osoby 

odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć, wydane przez Zarząd Polskiego Centrum 

Handlowego „Jagiellończycy”. 

Praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji w budynku Polskiego Centrum 

Handlowego „Jagiellończycy” powinno mieć na celu: 

 sprawdzenie skuteczności sposobu alarmowania o zagrożeniu i ewakuacji, 

 sprawdzenie prawidłowości reakcji pracowników w przypadku ogłoszenia alarmu o 

zagrożeniu pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniu, 

 sprawdzenie obowiązujących procedur i zasad prowadzenia ewakuacji, 

 ocenę i koordynację działania osób funkcyjnych, odpowiedzialnych za prowadzenie i 

sprawny przebieg ewakuacji, 

 zmierzenie czasu potrzebnego do ewakuacji ludzi na zewnątrz budynku, 

 zweryfikowanie obowiązujących zasad postępowania na wypadek pożaru i 

ewakuacji. 

Przed każdorazową organizacją działań w tym zakresie, należy wykonać czynności 

mające na celu ich właściwe przygotowanie, a w szczególności: 

 określenie celów i założeń planowanego sprawdzenia organizacji ewakuacji, 

 określenie potrzeb ludzkich i sprzętowych, niezbędnych do przeprowadzenia i 

dokumentowania przebiegu ewakuacji, 

 określenie szczegółowych zadań dla osób funkcyjnych, wyznaczonych do udziału w 

planowanym przebiegu ewakuacji, 

 określenie przebiegu sprawdzenia organizacji ewakuacji z podziałem na etapy. 

Określenie celów i założeń praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji 

sprowadza się do przyjęcia jednego lub kilku celów, wyszczególnionych wcześniej, według 

występujących potrzeb, wynikających z doświadczeń i warunków prowadzenia ewakuacji 

w obiekcie, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków wypracowanych w oparciu o 

wcześniej przeprowadzone sprawdzenia organizacji ewakuacji. 
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Określenie potrzeb ludzkich i sprzętowych, niezbędnych do przeprowadzenia i 

dokumentowania praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji powinno obejmować 

wyznaczenie osób funkcyjnych, niezbędnych do przeprowadzenia planowanych działań 

sprawdzających i dokumentowania tych działań, a w szczególności wyznaczenie osób 

odpowiedzialnych za:  

 przeprowadzenie pozoracji, 

 ogłoszenie alarmu,  

 obsługę środków łączności, 

 pomiar czasu ewakuacji,  

 przeliczenie osób ewakuowanych, 

 sprawdzenie pomieszczeń po zakończeniu ewakuacji. 

 

Dla właściwego przygotowania praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji w 

zakresie potrzeb sprzętowych i materiałowych należy w szczególności przewidzieć: 

 rodzaj i ilość środków pozoracji oraz sposób ich użycia, 

 sposób monitorowania i rejestracji ewakuacji oraz niezbędny w tym zakresie sprzęt, 

 niezbędne środki łączności, 

 niezbędną ilość stoperów do pomiaru czasu ewakuacji, 

 sprzęt ochrony osobistej dla osób dokonujących sprawdzenia pomieszczeń po 

zakończeniu ewakuacji. 

Określenie szczegółowych zadań dla osób wyznaczonych do udziału w praktycznym 

sprawdzaniu organizacji ewakuacji powinno obejmować sprecyzowanie poszczególnych 

czynności, wykonywanych przez osoby funkcyjne w planowanych działaniach według 

założonych celów i przebiegu ewakuacji, a w szczególności czynności obejmujących:  

 sposób użycia środków pozoracji,  

 sposób ogłoszenia alarmu,  

 sposób dokumentowania przebiegu ewakuacji,  

 sposób pomiaru czasu trwania ewakuacji 

 sposób sprawdzenia pomieszczeń i przeliczenia liczby ewakuowanych osób. 
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Przebieg praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji powinien obejmować 

następujące etapy: 

 właściwe przygotowanie i rozmieszczenie środków pozoracji, 

 rozmieszczenie osób wyznaczonych do praktycznego sprawdzenia ewakuacji na 

stanowiskach umożliwiających realizację przydzielonych zadań, 

 ogłoszenie alarmu oraz ogłoszenie polecenia ewakuacji, 

 zmierzenie czasu trwania poszczególnych faz ewakuacji, a w szczególności czasu od 

ogłoszenia alarmu do rozpoczęcia ewakuacji oraz czasu potrzebnego na opuszczenie 

obiektu przez wszystkie osoby w nim przebywające (od faktycznego rozpoczęcia 

ewakuacji do jej zakończenia). 

 

6.2.   Praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji. 

Praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji w budynku Polskiego Centrum 

Handlowego „Jagiellończycy” powinno mieć na celu: 

 sprawdzenie skuteczności sposobu alarmowania o zagrożeniu i ewakuacji, 

 sprawdzenie prawidłowości reakcji pracowników w przypadku ogłoszenia alarmu o 

zagrożeniu pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniu, 

 sprawdzenie obowiązujących procedur i zasad prowadzenia ewakuacji, 

 ocenę i koordynację działania osób funkcyjnych, odpowiedzialnych za prowadzenie i 

sprawny przebieg ewakuacji, 

 zmierzenie czasu potrzebnego do ewakuacji ludzi na zewnątrz budynku, 

 zweryfikowanie obowiązujących zasad postępowania na wypadek pożaru i 

ewakuacji. 

Przed każdorazową organizacją działań w tym zakresie, należy wykonać czynności 

mające na celu ich właściwe przygotowanie, a w szczególności: 

 określenie celów i założeń planowanego sprawdzenia organizacji ewakuacji, 

 określenie potrzeb ludzkich i sprzętowych, niezbędnych do przeprowadzenia i 

dokumentowania przebiegu ewakuacji, 

 określenie szczegółowych zadań dla osób funkcyjnych, wyznaczonych do udziału w 

planowanym przebiegu ewakuacji, 
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 określenie przebiegu sprawdzenia organizacji ewakuacji z podziałem na etapy. 

Określenie celów i założeń praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji 

sprowadza się do przyjęcia jednego lub kilku celów, wyszczególnionych wcześniej, według 

występujących potrzeb, wynikających z doświadczeń i warunków prowadzenia ewakuacji 

w obiekcie, ze szczególnym uwzględnieniem wniosków wypracowanych w oparciu o 

wcześniej przeprowadzone sprawdzenia organizacji ewakuacji. 

Określenie potrzeb ludzkich i sprzętowych, niezbędnych do przeprowadzenia i 

dokumentowania praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji powinno obejmować 

wyznaczenie osób funkcyjnych, niezbędnych do przeprowadzenia planowanych działań 

sprawdzających i dokumentowania tych działań, a w szczególności wyznaczenie osób 

odpowiedzialnych za:  

 przeprowadzenie pozoracji, 

 ogłoszenie alarmu,  

 obsługę środków łączności,  

 pomiar czasu ewakuacji,  

 przeliczenie osób ewakuowanych, 

 sprawdzenie pomieszczeń po zakończeniu ewakuacji. 

Dla właściwego przygotowania praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji w 

zakresie potrzeb sprzętowych i materiałowych należy w szczególności przewidzieć: 

 rodzaj i ilość środków pozoracji oraz sposób ich użycia, 

 sposób monitorowania i rejestracji ewakuacji oraz niezbędny w tym zakresie sprzęt, 

 niezbędne środki łączności, 

 niezbędną ilość stoperów do pomiaru czasu ewakuacji, 

 sprzęt ochrony osobistej dla osób dokonujących sprawdzenia pomieszczeń po 

zakończeniu ewakuacji. 

   Określenie szczegółowych zadań dla osób wyznaczonych do udziału w 

praktycznym sprawdzaniu organizacji ewakuacji powinno obejmować sprecyzowanie 

poszczególnych czynności, wykonywanych przez osoby funkcyjne w planowanych 

działaniach według założonych celów i przebiegu ewakuacji, a w szczególności czynności 

obejmujących:  
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 sposób użycia środków pozoracji,  

 sposób ogłoszenia alarmu,  

 sposób dokumentowania przebiegu ewakuacji,  

 sposób pomiaru czasu trwania ewakuacji 

 sposób sprawdzenia pomieszczeń i przeliczenia liczby ewakuowanych osób. 

  Przebieg praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji powinien obejmować 

następujące etapy: 

 właściwe przygotowanie i rozmieszczenie środków pozoracji, 

 rozmieszczenie osób wyznaczonych do praktycznego sprawdzenia ewakuacji na 

stanowiskach umożliwiających realizację przydzielonych zadań, 

 ogłoszenie alarmu oraz ogłoszenie polecenia ewakuacji, 

 zmierzenie czasu trwania poszczególnych faz ewakuacji, a w szczególności czasu od 

ogłoszenia alarmu do rozpoczęcia ewakuacji oraz czasu potrzebnego na opuszczenie 

obiektu przez wszystkie osoby w nim przebywające (od faktycznego rozpoczęcia 

ewakuacji do jej zakończenia). 

 

6.3.   Sprawdzenie technicznych warunków ewakuacji. 

Sprawdzenie technicznych warunków ewakuacji w budynku Polskiego Centrum 

Handlowego „Jagiellończycy” powinno polegać na określeniu, czy istniejące warunki 

ewakuacji zapewniają możliwość szybkiego i bezpiecznego opuszczenia obiektu, przy 

uwzględnieniu liczby i stanu sprawności osób w nim przebywających, a w szczególności 

czy: 

 zapewniona została dostateczna ilość i szerokość wyjść ewakuacyjnych, 

 zachowana jest dopuszczalna długość, szerokość i wysokość przejść oraz dojść 

ewakuacyjnych, 

 zapewniona została bezpieczna pożarowo obudowa dróg ewakuacyjnych, 

 na drogach ewakuacyjnych nie zastosowano łatwopalnych wykładzin podłogowych i 

ściennych, 

 wszystkie wyjścia ewakuacyjne są stale dostępne i istnieje możliwość ich 

natychmiastowego otwarcia, 
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 nie występują utrudnienia w korzystaniu z dróg ewakuacyjnych z budynku, 

 drogi ewakuacyjne są oznakowane w sposób czytelny i zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami oraz prawidłowo działa instalacja oświetlenia 

ewakuacyjnego, 

 występują utrudnienia w swobodnym poruszaniu się ewakuowanych po drogach 

ewakuacyjnych według przyjętej koncepcji ewakuacji (zatory przed wyjściami 

ewakuacyjnymi, zbyt duże zagęszczenie strumienia ewakuowanych na drogach 

ewakuacyjnych itp.). 

Wszystkie określone w ten sposób elementy tworzące warunki ewakuacji w obiekcie 

powinny zostać poddane szczegółowej analizie i stanowić podstawę do sformułowania 

wniosków w zakresie ewentualnej ich poprawy. 

 

6.4. Analiza i wnioski z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji. 

Każdorazowe przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków 

ewakuacji w budynku Polskiego Centrum Handlowego „Jagiellończycy” powinno zostać 

zakończone szczegółową analizą warunków i przebiegu ewakuacji oraz sporządzeniem 

stosownych wniosków, przy czym analiza winna uwzględniać w szczególności realizację 

założonych celów, a wnioski dotyczyć elementów wymagających poprawy, zarówno w 

organizacji jak i w warunkach ewakuacji. 

Analiza i wnioski z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji 

powinny w szczególności dotyczyć: 

 założonego i osiągniętego czasu ewakuacji, przy czym w przypadku istotnych 

rozbieżności, określenia przyczyn opóźnienia i sposobów eliminacji czynników 

utrudniających ewakuację, 

 przyjętego sposobu i metod prowadzenia ewakuacji z poszczególnych pomieszczeń 

oraz określenia ewentualnych zmian w koncepcji ewakuacji, eliminujących 

utrudnienia i zagrożenia mające wpływ na czas ewakuacji, 

 oceny istniejących sposobów postępowania na wypadek pożaru i zasad prowadzenia 

ewakuacji oraz stopnia znajomości sposobów i zasad wśród pracowników Polskiego 
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Centrum Handlowego „Jagiellończycy” oraz ewentualnych kierunków zmian w 

obowiązujących procedurach i obowiązującym systemie szkolenia pracowników, 

 oceny stopnia sprawności przeprowadzonej ewakuacji i stopnia przygotowania 

pracowników Polskiego Centrum Handlowego „Jagiellończycy” oraz wskazań 

mających na celu poprawę osiągniętego rezultatu. 

Analiza i wnioski z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji powinny 

zostać sporządzone  przez Zarząd Polskiego Centrum Handlowego „Jagiellończycy”, po 

konsultacjach z uczestniczącym w ćwiczeniach strażakiem PSP. 

Regularne przeprowadzanie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków 

ewakuacji powinno pozwolić na: 

 wypracowanie optymalnych sposobów postępowania na wypadek pożaru, 

 wypracowanie właściwych zasad prowadzenia ewakuacji przy uwzględnieniu 

rozwiązań techniczno - budowlanych, istniejących w obiekcie, 

 wypracowanie właściwych reakcji wśród pracowników, 

 osiągnięcie skrócenia czasu trwania poszczególnych faz ewakuacji i w konsekwencji 

całkowitego czasu potrzebnego na ewakuację. 

 

6.5. Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji przy udziale 

Państwowej Straży Pożarnej. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, o terminie 

przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji Prezes 

Zarządu Polskiego Centrum Handlowego „Jagiellończycy” powiadamia Komendanta 

Miejskiego Państwowej  Straży Pożarnej w Częstochowie, nie później niż na tydzień przed 

planowanym przeprowadzeniem działań w tym zakresie. 

 Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej ma prawo wydać decyzje o wzięciu 

udziału w ćwiczeniach jego przedstawiciela jako obserwatora lub ustalić przeprowadzenie 

wspólnych ćwiczeń z wykorzystaniem sił i środków będących w dyspozycji jednostek 

ratowniczo - gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. 

   W przypadku ustaleń dotyczących udziału Państwowej Straży Pożarnej w 

prowadzonych ćwiczeniach z wykorzystaniem sił i środków jednostek ratowniczo - 
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gaśniczych, sposób  prowadzenia ćwiczeń należy dodatkowo uzgodnić, przedstawiając do 

akceptacji plan przebiegu ćwiczeń. 

   Analiza przebiegu praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w 

takim przypadku powinna odbywać się z udziałem uczestniczącego w ćwiczeniach 

przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej, z rozpatrzeniem jego ewentualnych 

wniosków. 

   Plan przebiegu ćwiczeń opracowuje Zarząd Polskiego Centrum Handlowego 

„Jagiellończycy”. Na etapie planowania, przebieg ćwiczeń należy konsultować na bieżąco z 

uprawnionym przedstawicielem Państwowej Straży Pożarnej, a ostateczny plan przebiegu 

ćwiczeń, powinien zostać uzgodniony z Komendantem Miejskim Państwowej Straży 

Pożarnej w Częstochowie. 

   Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji z udziałem jednostek 

ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej, powinno zostać zakończone 

wypracowaniem stosownych wniosków, sporządzonych wspólnie z dowódcą ćwiczeń z 

ramienia Państwowej Straży Pożarnej. 

 

6.6.   Dokumentacja praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji. 

Każdorazowe przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków 

ewakuacji poprzedzone powinno być sporządzeniem szczegółowego planu działań. Plan 

obejmujący praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji jest sporządzany 

przez Zarząd Polskiego Centrum Handlowego „Jagiellończycy”, a w przypadku udziału 

jednostek ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej - uzgodniony w niezbędnym zakresie 

z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, 

Zakres merytoryczny planu powinien każdorazowo obejmować: 

 cześć graficzną wykonaną na rzutach kondygnacji, z zaznaczeniem dróg, kierunków   

ewakuacji i wyjść ewakuacyjnych z budynku oraz na planie zagospodarowania 

terenu, z zaznaczeniem miejsc dla osób ewakuowanych z obiektu, dróg 

umożliwiających dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej i źródeł 

wody do gaszenia pożaru, 
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 cześć opisowa zawierającą założenia i cele praktycznego sprawdzenia organizacji i 

warunków ewakuacji, z uwzględnieniem osób przewidzianych do udziału w 

ćwiczeniach i koordynatora działań, przebiegu i zakresu planowanej ewakuacji, 

szczegółowych zadań dla osób funkcyjnych oraz planowanych środków pozoracji. 

Przebieg ewakuacji można rejestrować za pomocą kamer, utrwalając zasadnicze elementy 

ewakuacji. Przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji 

kończone jest analizą przeprowadzonych działań i wypracowaniem wniosków 

zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie organizacji i warunków 

ewakuacji, stanowiących utrudnienia w bezpiecznej ewakuacji. Wnioski w zakresie 

wynikającym z praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji sporządzane 

są w formie pisemnej i wprowadzane do realizacji przez Zarząd Polskiego Centrum 

Handlowego „Jagiellończycy”. 

   Dokumentację opracowaną dla przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia 

organizacji i warunków ewakuacji wraz z analizą i wypracowanymi wnioskami oraz 

przyjętymi sposobami ich realizacji przechowuje Zarząd Polskiego Centrum Handlowego 

„Jagiellończycy”. 

   Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań, zmierzających do poprawy organizacji i 

warunków ewakuacji sprawuje Prezes Zarządu Polskiego Centrum Handlowego 

„Jagiellończycy”. 

   Analiza praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji stanowi 

podstawowy dokument potwierdzający właściwe przygotowanie budynku Polskiego 

Centrum Handlowego „Jagiellończycy” i zatrudnionego w nim personelu na wypadek 

pożaru i innego zagrożenia. 
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7. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu z przepisami  

przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji 

 

7.1. Rodzaje szkoleń o tematyce przeciwpożarowej 

Pracownicy budynku, mają obowiązek uczestniczyć w następujących rodzajach 

szkoleń: 

 szkolenie wstępne, 

 szkolenie podstawowe, 

 szkolenie okresowe. 

 

7.2. Szkolenie wstępne 

Celem szkolenia wstępnego jest zaznajomienie nowo przyjmowanego pracownika z 

najważniejszymi kwestiami ochrony przeciwpożarowej w obiekcie, w tym z zasadami 

używania ognia otwartego i postępowania na wypadek pożaru. Ramowy program szkolenia 

wstępnego obejmować winien następujące zagadnienia:  

 zagrożenie pożarowe występujące w obiekcie, 

 ogólne przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru, 

 zadania pracowników w zakresie zapobiegania pożarom, 

 zadania pracowników w przypadku powstawania pożaru, 

 ewakuacja ludzi i mienia, 

 sprzęt przeciwpożarowy i urządzenia przeciwpożarowe, zasady użycia sprzętu. 

 

7.3. Szkolenie podstawowe 

Podczas szkolenia podstawowego pracownik winien uzyskać szczegółowe 

informacje w zakresie: 

 zasad odpowiedzialności za bezpieczeństwo obiektu, 

 rodzaju występujących zagrożeń pożarowych,  

 wpływu stanu porządków w obiekcie na poziom bezpieczeństwa, 

 zastosowanych w obiekcie zabezpieczeń w tym urządzeń przeciwpożarowych, 
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 zasad ewakuacji ludzi i mienia, a w szczególności: 

o techniczne warunki ewakuacji, 

o zachowanie się w strefach zadymionych, 

o ewakuacja ludzi niepełnosprawnych, 

 zasad postępowania w przypadku zagrożenia, w tym: 

o sposób, możliwości i zasady alarmowania po zauważeniu niebezpieczeństwa, 

o zasady organizacji ewakuacji ludzi z obiektu, 

o sposób likwidacji zagrożenia i ograniczenia jego rozprzestrzenienia. 

Uczestnik szkolenia powinien znać przyjęte sposoby alarmowania. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na praktyczne sposoby wyprowadzania ludzi z zagrożonych stref, na zasady 

gaszenia (w tym odzieży na człowieku), postępowanie z osobami nieprzytomnymi. 

Integralną częścią szkolenia jest praktyczny pokaz użycia sprzętu przeciwpożarowego. 

Pracownik winien mieć również świadomość występujących zagrożeń i nie 

podejmowania działań, które narazić go mogą na utratę zdrowia lub życia. Szkolenie 

podstawowe zakończone winno być w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. 

 

7.4. Szkolenie okresowe 

Szkolenie okresowe polega na doskonaleniu nabytych wcześniej umiejętności 

postępowania i utrwaleniu posiadanej wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Jest 

to również okazja do przedstawienia wszelkich zmian, zarówno dotyczących zagrożeń, jak i 

metod ich zwalczania. Szkolenie okresowe winno być organizowane co najmniej raz na dwa 

lata w wymiarze od 4 do 6 godzin lekcyjnych. 

 

7.6. Dokumentowanie szkoleń 

Każde szkolenie winno być odpowiednio udokumentowane. Dokumentacja szkolenia 

winna zawierać: 

 program szkolenia, 

 dziennik szkolenia, 

 listę obecności uczestników, 

 zaświadczenie o kwalifikacjach prowadzącego szkolenie, 
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 oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z przepisami przeciwpożarowymi, 

 kopię zaświadczenia wydanego uczestnikom szkolenia.  
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8. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

dla osób będących ich stałymi użytkownikami oraz zagrożenia 

wynikające z eksploatacji budynku 

 

8.1. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich 

stałymi użytkownikami  

Każdy pracownik i użytkownik pomieszczeń budynku Polskiego Centrum 

Handlowego „Jagiellończycy” powinien znać i respektować warunki ochrony 

przeciwpożarowej,   określone obowiązującymi  przepisami  przeciwpożarowymi  oraz  

„Instrukcją  bezpieczeństwa pożarowego" opracowaną dla budynku Polskiego Centrum 

Handlowego „Jagiellończycy”. 

Każdy pracownik Polskiego Centrum Handlowego „Jagiellończycy”, odpowiedzialny za   

pomieszczenie (np. usługowe, handlowe lub  techniczne) powinien posiadać określone 

obowiązki dotyczące ochrony przeciwpożarowej, umieszczone w zakresie realizowanych 

zadań. 

Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych 

i postanowień „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" oraz utrzymywanie użytkowanych 

pomieszczeń w stanie zgodnym z warunkami ochrony przeciwpożarowej ponosi każdy 

pracownik i użytkownik pomieszczenia.  

Nadzór nad przestrzeganiem warunków w zakresie przepisów przeciwpożarowych 

oraz postanowień „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" sprawuje Zarząd Polskiego 

Centrum Handlowego „Jagiellończycy”, którego polecenia powinny być bezwzględnie 

respektowane. Zarząd Polskiego Centrum Handlowego „Jagiellończycy” dysponuje 

uprawnieniami, gwarantującymi utrzymanie w pomieszczeniach budynku wymaganych 

warunków ochrony przeciwpożarowej. 

Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy, pracownik odpowiedzialny za 

pomieszczenie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia oraz potwierdzenia, że w 

pomieszczeniach nie występują czynniki mogące spowodować pożar lub inne miejscowe 

zagrożenie. 
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Zarząd Polskiego Centrum Handlowego „Jagiellończycy” sprawuje bezpośredni nadzór 

i egzekwuje od podległych pracowników i użytkowników: 

 przestrzeganie  obowiązujących   przepisów  przeciwpożarowych   i   postanowień 

„Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" w obiekcie, 

 utrzymywanie czystości, ładu i porządku w użytkowanych pomieszczeniach budynku, 

 uczestniczenie przez pracowników w organizowanych szkoleniach 

przeciwpożarowych, 

 respektowanie bieżących zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym i 

organizacyjnym z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

Zarząd Polskiego Centrum Handlowego „Jagiellończycy” oraz pracownicy odpowiedzialni za 

właściwe użytkowanie pomieszczeń budynku, zapewniają: 

 warunki realizacji wszelkich zarządzeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

wprowadzanych w obiekcie, 

 realizację zadań przewidzianych w instrukcji postępowania na wypadek pożaru i 

innego zagrożenia przez podległych pracowników, 

 egzekwowanie od osób przebywających w obiekcie respektowania obowiązujących 

przepisów przeciwpożarowych, 

W przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia, użytkownicy pomieszczeń oraz 

pracownicy w nich zatrudnieni wykonują czynności: 

 określone w „Sposobach postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia”, 

 polecone przez kierującego działaniami ratowniczymi lub kierownika akcji. 

Po zakończeniu pracy w danym dniu, pracownik odpowiedzialny za użytkowane 

pomieszczenie jest zobowiązany sprawdzić, czy: 

 zostały wyłączone odbiorniki energii elektrycznej i oświetlenie, 

 nie występują okoliczności mogące spowodować pożar lub inne zagrożenie, 

 pomieszczenie zostało zamknięte przed dostępem osób postronnych. 

Odpowiedzialny pracownik Polskiego Centrum Handlowego „Jagiellończycy” każdorazowo 

przed rozpoczęciem pracy jest zobowiązany do sprawdzenia, czy: 

 drogi komunikacji ogólnej, przewidziane do celów ewakuacji są drożne, a drzwi 

ewakuacyjne są otwarte, 
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 urządzenia przeciwpożarowe i stanowiska z gaśnicami nie są zastawione i istnieje do 

nich swobodny dostęp, 

 respektowane są szczegółowe postanowienia „Instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego” dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu, 

Po zakończeniu pracy użytkownicy pomieszczeń powinni przeprowadzać przegląd 

pomieszczeń, sprawdzając, czy znajdują się one w należytym stanie i nie występują źródła 

zagrożeń oraz czy został zachowany w pomieszczeniach porządek. 

 

8.2. Potencjalne źródła powstawania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania 

Zagrożenie pożarowe w budynku, determinowane jest przez kilka podstawowych 

czynników, do których należą przede wszystkim: 

 charakter i specyfika obiektu; 

 rodzaj i warunki użytkowania urządzeń instalacji technicznych eksploatowanych w 

budynku; 

 warunki techniczno – budowlane i eksploatacyjne budynku; 

 zakres czynności zwianych z bieżącą eksploatacją budynku; 

 zakres prowadzonych bieżących prac naprawczych i konserwacyjnych urządzeń i 

instalacji technicznych w budynku; 

 poziom wiedzy i umiejętności pracowników obsługi technicznej budynku i 

pracowników serwisu technicznego firm świadczących usługi specjalistyczne; 

 sposób i terminowość przeprowadzanych okresowych pomiarów i badań 

sprawności technicznej instalacji funkcjonujących w budynku oraz zasady 

eliminowania stwierdzonych nieprawidłowości; 

 znajomość przepisów przeciwpożarowych i zasad bezpieczeństwa pożarowego 

przez pracowników obiektów oraz sposób sprawowania nadzoru nad ich 

przestrzeganiem; 

 sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku oraz jego przygotowanie na 

wypadek prowadzenia działań ratowniczych. 
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Potencjalnymi źródłami powstania pożaru w budynku mogą być następujące negatywne 

zjawiska jak: 

 posługiwanie się otwartym ogniem lub palenie tytoniu w pomieszczeniach, w 

których znajdują się materiały palne; 

 wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych /piece, grzałki, kuchnie, czajniki itp; 

 eksploatacja niesprawnych maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych; 

 nieostrożne używanie cieczy palnych; 

 niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych; 

 niewłaściwa eksploatacja elektrycznych urządzeń ogrzewczych;  

 nieostrożność osób dorosłych przy prowadzeniu prac remontowych w tym prac 

niebezpiecznych pod względem pożarowym; 

 nieostrożność pracowników przy prowadzeniu prac z cieczami łatwo zapalnymi; 

 zaniedbania porządkowe. 

 

W zależności od miejsca powstania pożaru, intensywności oraz czasu jego swobodnego 

rozwoju, rozprzestrzenianie się pożaru może następować poprzez: 

 systemy połączeń komunikacyjnych pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami 

budynku oraz systemy instalacji technicznych łączących te pomieszczenia; 

 elementy urządzeń technicznych i konstrukcyjnych budynku, dobrze odbierających 

ciepło; 

 promieniowanie cieplne od palących się materiałów oraz konwekcje gorących gazów 

i spalin. 

 

Do podstawowych przyczyn sprzyjających rozprzestrzenianiu się pożaru należy zaliczyć: 

 zbyt późne wykrycie pożaru oraz nieznajomość zasad postępowania na wypadek 

pożaru przez pracowników; 

 opóźnione podjęcie działań związanych z gaszeniem pożaru w zarodku, będące 

następstwem niewystarczającej ilości sprawnych gaśnic oraz umiejętności użycia 

tego sprzętu, jak również brakiem możliwości szybkiego dotarcia do pomieszczeń, w 
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których powstał pożar ze względu na oddziaływanie wysokiej temperatury i 

zadymienie albo też trudności z otwarciem pomieszczeń; 

 spóźnione przybycie jednostek straży pożarnej spowodowane zbyt późnym ich 

zaalarmowaniem, utrudnieniami dojazdowymi oraz brakiem rzeczowych informacji 

o miejscu zdarzenia; 

 utrudnione warunki prowadzenia działań ratowniczych związane z brakiem 

dostatecznej ilości wody do celów gaśniczych, przy niesprawności sieci 

wodociągowej, zadymieniem dróg, warunkami atmosferycznymi. 

 

8.3.  Zagrożenia wynikające z eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych 

Istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwpożarowego przy 

eksploatacji instalacji elektrycznych ma stan izolacji instalacji, od którego uzależnione jest 

bezpieczeństwo całej instalacji. Szczególne niebezpieczeństwo stwarza proces starzenia się 

izolacji, który może być spowodowany naturalnym starzeniem się, a także starzeniem 

przyspieszonym spowodowanym przez: 

 oddziaływanie na instalację wilgoci i promieniowania cieplnego; 

 długotrwałe i częste przeciążenie instalacji. 

Proces starzenia się instalacji jest źródłem powstawania zwarć, występujących 

zwykle między przewodami w miejscu uszkodzenia izolacji. Zwarcia te występują zwykle 

bez żadnego związku przyczynowego z działaniem odbiorników prądu tj. mogą 

występować przy wyłączonych odbiornikach. 

Prąd zwarcia występując jedynie miejscowo może chwilowo nie przekraczać 

dopuszczalnych wartości prądów roboczych danego obwodu i tym samym nie zawsze 

wyzwala bezpieczniki. W miejscu zwarcia powstaje najczęściej łuk elektryczny, w którym 

temperatury sięgają rzędu 10000 0C – w tej temperaturze zapaleniu ulegają nawet 

materiały trudno zapalne. Jakość materiałów elektroizolacyjnych zależna jest przede 

wszystkim od oporności właściwej, odporności na przebicia (wytrzymałości elektrycznej) 

współczynników strat dielektrycznych oraz temperatury i wilgotności. Większa oporność 

właściwa, większa wytrzymałość dielektryczne oraz niższy współczynnik strat 

dielektrycznych decyduje o lepszej jakości danej izolacji. Natomiast wzrost temperatury, 
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zawilgocenie, zanieczyszczenia i uszkodzenia mechaniczne izolacji, powodują obniżenie 

właściwości elektroizolacyjnych. Wady izolacji to nie tylko widoczne gołym okiem 

uszkodzenia mechaniczne, ale przede wszystkim wady polegające na starzeniu się tej 

izolacji. 

Podczas przepływu prądu elektrycznego, występuje zawsze opór elektryczny, 

którego pokonanie powoduje tzw. straty mocy, które zmieniają się w ciepło. Powstałe przy 

przepływie prądu ciepło wydatkowane jest częściowo na podniesienie temperatury 

urządzenia i instalacji, a częściowo oddawane jest otoczeniu. 

Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego, nagrzewanie się instalacji i 

urządzeń jest zjawiskiem niebezpiecznym i w warunkach wadliwie wykonanej instalacji i 

urządzeń, niewłaściwych zabezpieczeń, braku należytej konserwacji oraz nadzoru nad 

urządzeniami elektrycznymi mogą wytworzyć się sprzyjające okoliczności do powstania 

pożaru. 

Dość częstą przyczyną pożarów instalacji i urządzeń elektroenergetycznych 

stanowią tzw. przeciążenia, czyli nadmierne natężenia prądu płynącego w określonym 

obwodzie elektrycznym wywołane głównie tzw. przeciążeniami i przepięciami, przy czym 

przeciążeniem jest przyłączenie do danego obwodu elektrycznego nadmiernej ilości 

odbiorników prądu, natomiast przepięciem jest krótkotrwały wzrost napięcia w obwodzie 

elektrycznym ponad dopuszczalną wartość, powstający w związku z nagłymi zmianami 

napięć (np. w przypadku gwałtownego wyłączenia urządzeń, zwarć, uderzeń pioruna w 

instalację elektryczną.) 

Najczęściej występującymi przyczynami wywołującymi pożary w tej grupie są: 

 włączenie do instalacji obliczonej na określoną moc odbiorników o mocy globalnej 

wyższej od dopuszczalnej; 

 nadmierne obciążenie (wzrost poboru prądu) generatorów i transformatorów 

poprzez przyłączenie zbyt dużej ilości odbiorników elektrycznych; 

 brak uziemienia i zerowania przewodów; 

 brak instalacji odgromowej, bądź jej uszkodzenie. 
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Zasadniczymi zabezpieczeniami chroniącymi instalację i urządzenia przed wpływem 

nadmiernych natężeń prądu stanowią: 

 dobór właściwych materiałów przewodowych i ich przekrojów dla przewidywanych 

natężeń prądu; 

 stosowanie właściwych zabezpieczeń instalacji (bezpieczników); 

 zaopatrzenie linii zasilających we właściwe bezpieczniki, przerywające obwód 

elektryczny w przypadkach przepływu nadmiernych prądów (powodujących 

przegrzanie lub przepalenie obwodów). 

 

Wskazania przeciwpożarowe w odniesieniu do urządzeń elektrycznych: 

 aby nie dopuścić do nadmiernego przegrzania przewodów i palenia się instalacji, 

należy dobrać przekrój przewodu elektrycznego do jego obciążenia; 

 w zależności od warunków przewody powinny być odporne na uszkodzenia 

mechaniczne, podwyższoną temperaturę, zawilgocenie; 

 każdy przewód doprowadzający prąd do odbiornika powinien być zabezpieczony 

odpowiednimi bezpiecznikami w głównej tablicy rozdzielczej, w tablicy licznikowej 

oraz w samych odbiornikach energii elektrycznej; 

 w miejscu uszkodzonego należy złożyć nowy bezpiecznik (zabronione jest tzw. 

watowanie bezpieczników); 

 na przewodach nawet ułożonych w rurkach izolacyjnych, nie wolno nic wieszać, 

opierać przedmiotów bądź przygniatać przedmiotami; 

 nie używać przewodów z uszkodzoną izolacją; 

 przerwanego przewodu nie można łączyć przez zwykłe skręcenie końców drutów – 

musza być one połączone z pomocą zacisków, skuwek lub w inny dozwolony sposób 

a miejsce połączenia musi być zaizolowane odpowiednio do izolacji przewodu; 

 przewodów do odbiorników przenośnych nie wolno układać pod dywanami, 

wykładzinami oraz na drogach i przejściach bez specjalnych osłon 

zabezpieczających; 

 tablice rozdzielcze muszą być wykonane z materiałów odpornych na działanie ognia; 
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 skrzynki, tablice, puszki rozdzielcze, wyłączniki, gniazda wtykowe instalowane na 

drewnie, powinny być montowane na podkładach z materiałów niepalnych; 

 materiały palne nie mogą być składowane bliżej niż 0,5m od wyłączników i gniazd 

wtykowych; 

 każdy silnik elektryczny powinien być tak dobrany do maszyny napędowej, aby jego 

moc znamionowa była równa mocy potrzebnej do napędu maszyny. Aby nie 

dopuścić do nadmiernego nagrzania lub spalenia silnika należy zastosować 

odpowiednie zabezpieczenia elektryczne; 

 nie wolno pozostawiać bez nadzoru włączonych elektrycznych urządzeń 

odbiorczych; 

 wypusty oświetleniowe wewnątrz budynku powinny być zakończone łączem 

świecznikowym oraz haczykiem do zwieszania - lampa nie może wisieć na kablu 

elektrycznym.  

 

8.4. Zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zakazu palenia tytoniu poza 

miejscami do tego wyznaczonymi 

Pożary powstałe w wyniku palenia papierosów poza miejscami do tego 

wyznaczonymi (porzucanie nie zgaszonych papierosów), stanowią bardzo duży udział 

procentowy wśród ogółu pożarów. Nie zgaszone papierosy stanowią samoistne zasobniki 

ciepła, charakteryzujące się temperatura żaru tytoniowego wynoszącą od 288 0C do 771 0C. 

Ciepło spalania całego papierosa wynosi ok. 3500 kcal i jest emitowane w czasie ok. 12 min. 

W szczególności podatne na zapalenie od porzuconych i nie zgaszonych papierosów 

są: 

 gazy palne i pary cieczy łatwo zapalnych; 

 odpady drewniane; 

 materiały piroforyczne; 

 papier, tkaniny, materiały pochodzenia celulozowego; 

 materiały palne nasycone tłuszczami roślinnymi, zwierzęcymi i pochodnymi ropy 

naftowej. 
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Porzucony i nie zgaszony niedopałek papierosa jest szczególnie groźny w środowisku, w 

którym nie utrzymuje się porządku i czystości. W celu maksymalnego ograniczenia 

możliwości wywołania pożarów w tej grupie należy: 

 wprowadzić administracyjnie (przez Kierownika Zakładu) zakaz palenia papierosów 

i odpowiednio oznakować znakami zakazu palenia; 

 przewidzieć specjalne pomieszczenia lub miejsca do palenia tytoniu; 

 w pomieszczeniach w których nie obowiązuje zakaz palenia, należy wystawić 

odpowiednią ilość popielniczek wykonanych z materiałów niepalnych o konstrukcji 

nie pozwalającej na wypadanie z nich niedopałków. 

 

8.5.  Zagrożenia wynikające z nieostrożnego używania cieczy palnych 

Największe zagrożenie występuje przy stosowaniu cieczy palnych o niskich 

temperaturach zapłonu i jest ono wynikiem: 

 szybkiego utleniania się tych cieczy i tworzenia mieszanin wybuchowych mogących 

ulec zapaleniu przy bezpośrednim kontakcie tych par ze źródłem zapłonu lub przy 

ogrzaniu tych cieczy do temperatury zapalenia; 

 możliwości wywołania zapłonu przez elektryczność statyczną. 

Do typowych przykładów wywołanych nieostrożnym używaniem cieczy palnych należy 

zaliczyć: 

 wyładunek opakowań z cieczami palnymi, powodujący uszkodzenie tych naczyń i 

wylania się cieczy; 

 używanie narzędzi iskrzących przy otwieraniu, przetaczaniu itp. operacjach ze 

zbiornikami cieczy palnych; 

 napełnianie zbiorników po cieczach palnych cieczami wchodzącymi ze sobą w 

reakcje chemiczne; 

 wycieki cieczy palnych z pojemników w których są przechowywane; 

 zmywanie podłóg, posadzki benzyną lub pastami o dużym stopniu rozcieńczania 

rozpuszczalnikami; 

 rozcieńczanie lakierów stanowiących mieszaniny żywic aceto i nitrocelulozowych 

rozpuszczalnikami oraz farb olejnych i lakierów; 
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 wylewanie cieczy palnych po ich użyciu do urządzeń odpływowych instalacji wodno 

- kanalizacyjnych. 

 

8.6. Zagrożenia wynikające z nieostrożnego obchodzenia się z ogniem otwartym 

W tej grupie przyczyn pożarów wymienić można następujące elementy zagrożenia 

pożarowego: 

 pozostawienie bez dozoru aparatów i urządzeń z otwartym ogniem oraz urządzeń 

oświetleniowych z otwartym płomieniem; 

 wchodzenie z otwartym ogniem do pomieszczeń z materiałami palnymi; 

 spalanie odpadów i śmieci w obrębie budynków; 

 wykonywanie prac remontowych w pomieszczeniach z materiałami palnymi przy 

użyciu palników gazowych; 

 rozgrzewanie lampą lutowniczą ciał i substancji łatwo zapalnych; 

 wypalanie i przepalanie lampą lutowniczą elementów wykonanych z drewna; 

 rozgrzewanie smoły, lepiku i asfaltu w pobliżu palnych elementów konstrukcyjnych 

obiektów lub składowisk palnych materiałów; 

 operowanie otwartym ogniem w pomieszczeniach naprawczych maszyn i urządzeń 

w obecności cieczy łatwopalnych i materiałów palnych. 

 

8.7. Zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania bezpieczeństwa podczas 

prowadzonych prac niebezpiecznych pod względem pożarowym 

Bezpośrednią przyczyną pożaru w związku z prowadzeniem prac niebezpiecznych 

pod względem pożarowym jest zawsze występowanie materiałów palnych w miejscach 

prowadzenia prac, bez ich właściwego zabezpieczenia przed działaniem termicznym oraz 

brak właściwego wyposażenia miejsc prowadzenia prac w sprzęt i środki, umożliwiające 

szybką likwidację źródła ognia oraz zapobiegające możliwości powstania pożaru – dotyczy 

to w szczególności gaśnic, pojemników metalowych wypełnionych wodą na odpadki drutu 

spawalniczego, materiałów izolacyjnych i zabezpieczających. 
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8.8.  Zagrożenia wynikające z zaniedbań porządkowych 

Utrzymanie w pomieszczeniach budynku ładu i porządku jest jednym z 

podstawowych elementów zapewniających ochronę przeciwpożarową całego obiektu, 

przede wszystkim w zakresie zapobiegania możliwości powstania pożaru oraz dróg jego 

rozprzestrzenienia się. 

Dotyczy ono w szczególności usuwania wszelkich odpadów, opakowań, 

zanieczyszczeń oraz zużytych materiałów i sprzętu, powstającej w trakcie bieżącej 

eksploatacji obiektu i wykorzystywania jego pomieszczeń. Dla realizacji powyższych zadań 

należy przewidzieć konieczność okresowego czyszczenia miejsc trudno dostępnych, 

narażonych na gromadzenie się kurzu i innych zanieczyszczeń, wyznaczenie i 

zorganizowanie stanowisk do gromadzenia materiałów odpadowych oraz codziennie 

opróżnianie wszelkich pojemników na odpady i śmieci usytuowane wewnątrz pomieszczeń 

budynku. 

 

8.9. Warunki decydujące o bezpieczeństwie pożarowym budynku 

Aby zachować właściwe warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku niezbędne 

jest przestrzeganie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

obejmujących: 

 przestrzeganie przeciwpożarowych, wymagań budowlanych i instalacyjnych, 

określonych w obowiązujących przepisach i normach; 

 wyposażenia budynku w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, z ilością 

środka gaśniczego, odpowiednią do wielkości strefy pożarowej, dostosowanego do 

gaszenia grup pożarów, mogących w niej wystąpić; 

 utrzymywanie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w pełnej sprawności 

technicznej i funkcjonalnej, poprzez zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego 

oraz ich sprawności; 

 wyposażenie budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ 

prądu do wszystkich obwodów elektrycznych z wyjątkiem obwodów zasilających 

instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru; 
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 zapewnienie osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwa i możliwości 

ewakuacji poprzez ustalenie systemu norm prawnych i porządkowych oraz 

technicznych środków zabezpieczenia przed zagrożeniem; 

 zapewnienie odpowiednich warunków ochrony przeciwpożarowej w zakresie 

wykończenia wnętrz i wyposażenia stałego pomieszczeń budynku; 

 zaznajomienie z przepisami przeciwpożarowymi pracowników; 

 umieszczenie w budynku instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z 

wykazem telefonów alarmowych oraz oznakowanie znakami zgodnymi z Polskimi 

Normami: 

 dróg ewakuacyjnych, w sposób zapewniający dostarczenie informacji 

niezbędnych do ewakuacji, 

 miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, 

 pomieszczeń w których występują materiały niebezpieczne pożarowo, 

 ustalenie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego 

zagrożenia; 

 opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i jej aktualizacja co najmniej raz 

na dwa lata oraz po takich zmianach sposobu użytkowania budynku, które wpływają 

na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej; 

 przygotowanie budynku do prowadzenia akcji ratowniczej i stworzenia 

odpowiednich warunków do podjęcia w przypadku pożaru lub innego zagrożenia 

poprzez utrzymywanie drogi pożarowej w stanie umożliwiającym dojazd do 

budynku pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej w przypadku pożaru lub 

innego zagrożenia o każdej porze roku. 

 

Aby zachować właściwe warunki bezpieczeństwa pożarowego w budynku niezbędne jest 

przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań budowlanych i instalacyjnych w trakcie 

użytkowania budynku, które powinno polegać na: 

 utrzymywaniu budynku oraz instalacji technicznych z nim związanych zgodnie z 

warunkami określonymi w obowiązujących przepisach przeciwpożarowych, prawa 

budowlanego, techniczno – budowlanych i Polskich Normach; 
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 przestrzeganiu wymagań ochrony przeciwpożarowej związanych ze sposobem 

użytkowania pomieszczeń budynku oraz instalacji i urządzeń technicznych, 

stanowiących ich wyposażenie; 

 użytkowanie i utrzymywanie urządzeń i instalacji technicznych w stanie zgodnym z 

warunkami określonymi w instrukcji obsługi urządzeń oraz obowiązującymi 

przepisami i normami; 

 prowadzeniu w sposób określony obowiązującymi przepisami i normami jak 

również i instrukcjami obsługi prac przeglądowych, konserwacyjnych naprawczych 

instalacji i urządzeń funkcjonujących w budynku; 

 niedopuszczeniu do eksploatacji instalacji i urządzeń, których stan techniczny może 

przyczynić się do powstania pożaru lub rozprzestrzenienia się ognia, albo ich 

użytkowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami określonymi 

przez producenta; 

 prowadzeniu dokumentacji przeznaczonej do zapisów wykonywanych badań i 

kontroli stanu technicznego budynku i instalacji z nim związanych, jak również 

dokumentowaniu zakresu przeprowadzonych zmian techniczno – budowlanych w 

okresie jego użytkowania; 

 przestrzeganiu zasady, że budynek powinien być użytkowany zgodnie z 

przeznaczeniem i utrzymywany w należytym stanie technicznym, a w trakcie 

użytkowania poddawany okresowej kontroli stanu sprawności elementów i 

instalacji z nim związanych. 

 

8.10. Podstawowe warunki zapobiegania możliwości powstania i rozprzestrzeniania 

się pożaru 

W obiektach oraz na terenach przyległych do niego zabronione jest wykonywanie 

czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie 

prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, a w szczególności: 

 używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących 

zainicjować zapłon występujących materiałów palnych; 
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 użytkowanie instalacji i urządzeń niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny 

z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź 

niepoddawanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikającej z 

przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, 

wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia; 

 rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości 

mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu 

składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych 

czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, 

a w pozostałych, jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego 

celu podgrzewacze; 

 rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla, w miejscu 

umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów oraz w 

mniejszej odległości od tych obiektów niż 10 m; 

 składowanie poza budynkami, w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki, 

materiałów palnych, w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu; 

 użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na 

podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami 

określonymi przez producenta; 

 przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i 

wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5m od: 

 urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się 

do temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C), 

 linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz 

przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych 

rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd 

wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400V; 

 stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem 

materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w 

odległości co najmniej 0,05 m od żarówki; 
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 instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, jak 

wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, 

jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem; 

 składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących 

ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający 

ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości; 

 składowanie materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach oraz drogach 

komunikacji ogólnej w piwnicach; 

 zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe 

użycie; 

 lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób 

zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w 

przepisach techniczno – budowlanych; 

 uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do: 

 gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, 

 źródeł wody do celów przeciwpożarowych, 

 urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi 

instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa 

pożarowego obiektu, 

 wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych, 

 wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków 

głównych instalacji gazowej; 

 wyjść ewakuacyjnych. 

 stosowanie na drogach ewakuacyjnych łatwopalnych wykładzin podłogowych i 

okładzin ściennych oraz okładzin sufitowych i sufitów podwieszanych, wykonanych 

z materiałów innych niż niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie 

odpadających pod wpływem ognia; 

 przemieszczanie, usuwanie lub zastawianie znaków, dostarczających informacji 

niezbędnych do ewakuacji oraz innych znaków dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej; 
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 składowania materiałów palnych przy obiekcie bez zachowania pasa ochronnego o 

szerokości min. 2 m i nawierzchni z materiałów niepalnych lub gruntownie 

oczyszczonej, 

 składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo pod ścianami budynku; 

 parkowanie pojazdów poza miejscami specjalnie do tego wyznaczonymi w sposób 

utrudniający dostęp do budynku albo przejazdu drogą pożarową. 

 

8.11. Warunki użytkowania pomieszczeń budynku przez odpowiedzialnych za 

pomieszczenia pracowników  

 Każdy pracownik i użytkownik pomieszczeń budynku powinien znać i respektować 

warunki ochrony przeciwpożarowej, określone obowiązującymi przepisami 

przeciwpożarowymi oraz „Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego” opracowaną dla 

budynku. 

 Każdy pracownik, odpowiedzialny za pomieszczenie (pomieszczenie gospodarcze, 

techniczne lub inne pomieszczenie o określonym charakterze użytkowym) powinien 

posiadać określone obowiązki dotyczące ochrony przeciwpożarowej, umieszczone w 

zakresie realizowanych zadań. 

 Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych 

i postanowień „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” oraz utrzymywanie użytkowanych 

pomieszczeń w stanie zgodnym z warunkami ochrony przeciwpożarowej ponosi każdy 

pracownik i  użytkownik pomieszczenia. 

 Nadzór nad przestrzeganiem warunków w zakresie przepisów przeciwpożarowych 

oraz postanowień „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” sprawuje Prezes 

Stowarzyszenia, którego polecenia powinny być bezwzględnie respektowane. 

 Prezes Stowarzyszenia dysponuje uprawnieniami, gwarantującymi utrzymanie w 

pomieszczeniach budynku wymaganych warunków ochrony przeciwpożarowej. 

 Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć, pracownik odpowiedzialny za 

pomieszczenie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia oraz potwierdzenia, że w 

pomieszczeniach nie występują czynniki mogące spowodować pożar lub inne miejscowe 

zagrożenie. 
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 Prezes Stowarzyszenia sprawuje bezpośredni nadzór i egzekwuje od podległych 

pracowników: 

 przestrzeganie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych i postanowień 

„Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” w obiekcie;  

 utrzymywanie czystości, ładu i porządku w użytkowanych pomieszczeniach 

budynku;  

 uczestniczenie w organizowanych szkoleniach przeciwpożarowych; 

 respektowanie bieżących zarządzeń i poleceń o charakterze porządkowym i 

organizacyjnym z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

 

Prezes Stowarzyszenia oraz pracownicy odpowiedzialni za właściwe użytkowanie 

pomieszczeń budynku, zapewniają: 

 warunki realizacji wszelkich zarządzeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej, 

wprowadzanych w obiekcie; 

 realizację zadań przewidzianych w instrukcji postępowania na wypadek pożaru i 

innego zagrożenia przez podległych pracowników; 

 egzekwowanie od osób przebywających w pomieszczeniach respektowania 

obowiązujących przepisów przeciwpożarowych; 

 powiadamianie o występujących nieprawidłowościach z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej. 

 W przypadku wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia, użytkownicy pomieszczeń 

oraz pracownicy w nich zatrudnieni wykonują czynności określone w „Sposobach 

postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia” oraz polecone przez kierującego 

działaniami ratowniczymi lub kierownika akcji ratowniczej. 

 Po zakończeniu pracy w danym dniu albo planowanej przerwie w funkcjonowaniu 

zakładu, pracownik odpowiedzialny za użytkowane pomieszczenie jest zobowiązany 

sprawdzić, czy: 

 zostały wyłączone odbiorniki energii elektrycznej i oświetlenie; 

 nie występują okoliczności mogące spowodować pożar lub inne zagrożenie; 
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 pomieszczenie zostało zamknięte i zabezpieczone przed dostępem osób 

postronnych. 

 Odpowiedzialny pracownik, każdorazowo przed rozpoczęciem pracy jest 

zobowiązany do sprawdzenia, czy: 

 drogi komunikacji ogólnej, przewidziane do celów ewakuacji są drożne, a drzwi 

ewakuacyjne otwarte z zamknięcia kluczem; 

 w pomieszczeniach nie są przetrzymywane zbędne materiały palne, nie związane z 

użytkowaniem pomieszczeń; 

 urządzenia przeciwpożarowe i stanowiska z gaśnicami nie są zastawione i istnieje do 

nich swobodny dostęp; 

 respektowane są szczegółowe postanowienia „Instrukcji bezpieczeństwa 

pożarowego” dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu. 

 

8.12. Warunki stosowania materiałów niebezpiecznych pożarowo 

 Pod pojęciem materiałów niebezpiecznych pożarowo należy rozumieć następujące 

materiały niebezpieczne: gazy palne, ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej                

328,15 °K (55 °C), materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, materiały 

wybuchowe  i  pirotechniczne,  materiały  ulegające samorzutnemu  rozkładowi  lub 

polimeryzacji, oraz materiały mające skłonności do samozapalenia. W strefie pożarowej 

hali magazynowej nie przewiduje się składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo, 

natomiast w sytuacjach szczególnych może wystąpić konieczność wykonywania 

określonych prac z użyciem cieczy lub gazów palnych,  

 Bezwzględnie    zabronione     jest     przechowywanie     lub     używanie     

materiałów niebezpiecznych   pożarowo  niezgodnie  z warunkami  ochrony  

przeciwpożarowej, określonymi w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub niezgodnie ze 

wskazaniami ich producenta, a w szczególności w sposób umożliwiający powstanie pożaru 

lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wzajemnego oddziaływania. 

Wszystkie  czynności   związane   z używaniem i przechowywaniem materiałów 

niebezpiecznych pożarowo należy wykonywać wg wskazań ich producenta, w sposób 

uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu. 
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Ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328.15 ° K (55 ° C) należy 

przechowywać wyłącznie w pojemnikach przystosowanych do tego celu, wykonanych z 

materiałów co najmniej trudno zapalnych, odprowadzających ładunki elektryczności 

statycznej, wyposażonych w szczelne zamknięcia i zabezpieczonych przed stłuczeniem. 

Szczegółowe  warunki   używania   i   przechowywania   materiałów   

niebezpiecznych pożarowo określa „Karta bezpieczeństwa produktu chemicznego" 

opracowywana przez producenta, którą powinna dysponować osoba odpowiedzialna, za 

stosowanie materiału niebezpiecznego pożarowo i znać warunki bezpieczeństwa w niej 

zawarte, 

 Ilość materiału niebezpiecznego pożarowo znajdującego się na stanowisku pracy nie 

może przekraczać dobowego zapotrzebowania, natomiast zapas materiału niebezpiecznego 

przekraczający te wielkość należy przechowywać w oddzielnym magazynie 

przystosowanym do tego celu; materiały niebezpieczne pożarowo należy przechowywać w 

sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu  w następstwie procesu 

składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania. 

 Podczas przechowywania cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 373.15 K (100°C ) 

w garażach, ciecze powinny być przechowywane w naczyniach metalowych lub innych 

dopuszczonych do tego celu, posiadających szczelne zamknięcia; w garażach o powierzchni 

powyżej 100 m2 przechowywanie tych cieczy jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy są 

niezbędne przy eksploatacji pojazdu i są przechowywane  w jednostkowych  opakowaniach  

stosowanych w handlu detalicznym; w garażach niedopuszczalne jest przelewanie paliwa i 

napełnianie nim zbiorników w pojazdach, 

 Butle przeznaczone do przechowywania i transportu gazów palnych powinny być 

oznakowane zgodnie z Polskimi Normami oraz barw rozpoznawczych i znakowania; butle z 

gazami palnymi należy przechowywać w pomieszczeniach przeznaczonych wyłącznie do 

tego celu (dopuszcza się magazynowanie w jednym pomieszczeniu butli z gazami palnymi 

oraz butli z gazami niepalnymi, nietrującymi, z wyjątkiem gazów utleniających oraz butli 

opróżnionych z butlami napełnionymi gazem palnym, pod warunkiem ich oddzielnego 

ustawienia), 

 Butle z gazami palnymi - pełne lub opróżnione, posiadające stopy należy ustawiać 

jednowarstwowo w pozycji pionowej, segregując je według zawartości, natomiast butle 
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nieposiadające stóp należy magazynować w drewnianych ramach w pozycji poziomej 

(dopuszczalne jest również układanie butli w stosy o wysokości do 1.5 m). Butle należy 

zabezpieczyć przed upadkiem, stosując bariery, przegrody lub inne środki ochronne, a 

zawory butli zabezpieczyć kołpakami. 
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9. Wykaz podstawowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

pożarowego 

 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.- Dz. U. z 

2009r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. - Dz. U. z 

2009r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, 

poz. 1623 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 

czerwca 2003r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. Nr 121, 

poz.1137 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych. (Dz. U. Nr 124, poz.1030). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, 

poz. 470). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 

października 2005r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla 

strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących 
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czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1823 z 

późn zm.). 

 Polska Norma PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki 

przeciwpożarowe. 

 Polska Norma PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa Zasady umieszczania 

znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 

 Polska Norma PN - EN 671-3 Stałe systemy gaśnicze – Instalacje hydrantowe 

wewnętrzne – Część 3: Konserwacja instalacji hydrantów wewnętrznych z 

wężami półsztywnymi oraz z wężami składanymi płasko składanymi. 

 Polska Norma PN – EN 1838. Wyposażenie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 

 

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU  

LUB INNEGO ZAGROŻENIA  

 

Każdy kto zauważył pożar lub inne zagrożenie - obowiązany jest zachować 

spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować osoby 

znajdujące się w strefie zagrożenia, a w razie potrzeby udzielić im pierwszej 

pomocy i wyprowadzić do miejsca bezpiecznego; podporządkować się 

poleceniom osoby kierującej akcją, a w przypadku braku takich poleceń - 

opuścić budynek najbliższym wyjściem ewakuacyjnym. 

 

 

Pracownicy najbliżsi miejsca pożaru, są zobowiązani do podjęcia próby 

ugaszenia pożaru przy pomocy gaśnicy lub hydrantu wewnętrznego. W 

przypadku, kiedy działania gaśnicze są nieskuteczne, a pracownik nie otrzy-

mał innych poleceń, powinien bezzwłocznie opuścić budynek. 

 

 

Pracownik, który otrzymał informację o zagrożeniu od innych osób jest 

zobowiązany do bezzwłocznego przekazania tej informacji najbliższemu 

pracownikowi ochrony. 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

INSTRUKCJA 

POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO 

ZAGROŻENIA 

ALARMOWANIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

Telefon alarmowy - 998 lub 112 

Po uzyskaniu telefonicznego połączenia z dyspozytorem Państwowej Straży 

Pożarnej, należy podać następujące informacje: 

gdzie powstało zdarzenie - dokładny adres, nazwę obiektu, 

charakter zdarzenia - czy doszło do pożaru lub czy występuje zagrożenie,  

krótki opis sytuacji i określenie zagrożenia dla życia ludzi, czy są osoby 

poszkodowane, 

numer telefonu, z którego się dzwoni oraz swoje imię i nazwisko.  

 

SŁUCHAWKĘ ODŁOŻYĆ MOŻNA DOPIERO PO OTRZYMANIU POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA 

ZGŁOSZENIA PRZEZ DYSPOZYTORA PSP 

 

NASTĘPNIE ODCZEKAĆ CHWILĘ PRZY TELEFONIE NA EWENTUALNE SPRAWDZENIE 

ZGŁOSZENIA 

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH 

TEL. 112 

lub 

 

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA 

 

998 

 

POGOTOWIE RATUNKOWE 

 

999 

 

POLICJA 

 

997 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 

PROTOKÓŁ 

ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD WZGLĘDEM 

POŻAROWYM 

 

1. Czas i miejsce wykonywania prac: 

2. Cel i zakres pracy: 

3. Rodzaj prac (spawanie, cięcie, lutowanie itd.): 

4. Występujące zagrożenia i środki zapobiegawcze, jakie należy podjąć przed 

przystąpieniem do pracy (np. usunąć materiały palne na odległość …  m od 

miejsca spawania, osłonić przed działaniem ognia i odprysków spawalniczych 

palne elementy itd.): 

5. Ilość i rodzaj sprzętu gaśniczego do zabezpieczenia prac: 

6. Sposób alarmowania w wypadku zagrożenia: 

7. Nazwisko, imię osoby odpowiedzialnej za nadzór nad przebiegiem prac: 

8. Nazwisko, imię osoby odpowiedzialnej za dozorowanie miejsca prac po ich 

zakończeniu, forma dozoru i czas jego pełnienia: 

9. Uwagi dodatkowe: 

Potwierdzam wykonanie wszystkich wymaganych zabezpieczeń i oświadczam, 

że pracownicy wykonujący prace zostali zaznajomieni z zagrożeniami i 

zasadami postępowania podczas wykonywania prac 

 

 

                                                                                             ……………………………………. 

(data i podpis kierownika grupy wykonującej prace 

                                                                                                          oraz właściciela budynku) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 

 

ZEZWOLENIE  

NA WYKONANIE PRAC NIEBEZPIECZNYCH  

POD WZGLĘDEM POŻAROWYM 

 

Wyrażam zgodę na wykonanie prac według warunków określonych w 

protokole zabezpieczenia prac 

 

  

           (data i podpis właściciela budynku  

lub osoby do tego upoważnionej) 

 

Potwierdzam przeprowadzenie okresowych kontroli miejsca wykonywania 

prac i oświadczam, że nie stwierdziłem w tym rejonie żadnego zagrożenia 

Kontrola 1:  

Kontrola 2:  

Kontrola 3:    

Kontrola 4:  

 

           (data i podpis właściciela budynku 

lub osoby do tego upoważnionej) 

 

 

 

Wydanie zezwolenia może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu prawidłowo sporządzonego protokołu 

zabezpieczenia  prac niebezpiecznych pod względem pożarowym 
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ZAŁĄCZNIK NR 5 

Oznakowanie bezpieczeństwa  

 

Obszary materiały szczególnego zagrożenia (PN-92/N-01256-01) 

 

Niebezpieczeństwo 

Pożaru – Materiały 

Łatwo palne 

 

 

Niebezpieczeństwo 

Pożaru – Materiały 

utleniające 

 

 

Niebezpieczeństwo 

Pożaru – materiały 

wybuchowe 

 

Zakaz 

Gaszenia woda 

 

 

Palenia tytoniu 

Zabronione 

 

 

Zakaz używania 

Otwartego ognia – 

palenie 

Tytoniu zakazane 
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Znaki ewakuacyjne (PN-92/N-01256-02) 

 

Kierunek drogi 

Ewakuacyjnej 

 

 

 

 

 

Drzwi ewakuacyjne 

 

 

 

Kierunek do wyjścia 

drogi ewakuacyjnej 

 

 

 

 

Kierunek do wyjścia 

drogi ewakuacyjnej 

schodami w dół 

 

 

 

 

Kierunek do wyjścia 

drogi ewakuacyjnej 

schodami w górę 

 

 

 

 

 

Wyjście ewakuacyjne 
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Techniczne środki przeciwpożarowe służące ewakuacji 

 

Klucz do wyjścia 

ewakuacyjnego 

 

 

 

Drabina 

ewakuacyjna 

 

 

 

Pojemnik z maskami 

ucieczkowymi 

 

 

 

Miejsce zbiórki 

do ewakuacji 

 

Rękaw ratowniczy 

 

 

 

 

 

Pierwsza pomoc 

medyczna 
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Potwierdzenie zapoznania pracowników z powyższą instrukcją 
bezpieczeństwa pożarowego 

 
Lp. 
 

Imię i Nazwisko Data Podpis 

1    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

1    

    
 

 


